
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS daudzfunkcionālā ierīce galvai
Jebkurā laikā! Jebkurā vietā!



Vai Jūsu organisma biostrāva ir līdzsvarā?

Pārbaudiet simptomus:

• Galvas sāpes, grūtības koncentrēties;
• Augsts vai zems asinsspiediens;
• Regulāras atraugas, nesaprotami augoņi;
• Hiperlipidēmija;
• Lēna pūžņojošu brūču dzīšana.

Iepriekšminētie simptomi var norādīt uz 

biostrāvas disbalansu organismā



Ko darīt?



Viegls veids biostrāvas līdzsvarošanai

Biežs kontakts ar ūdeni

Staigāšana basām kājām

Biostrāvas līdzsvarošanas iekārtu 
lietošana



TIENS daudzfunkcionālā ierīce galvai

Mūsu ierīce ir labākais 
tradicionālās ķīniešu medicīnas 
un patentētas mūsdienu 
novitātes tehnoloģiju 
apvienojums, kas paver citu 
skatupunktu uz cilvēka veselību.
Daudzfunkcionālajā ierīcē galvai 
tiek izmantota vadības sistēma, 
kas veidota uz intelektuālas 
mikroshēmas pamata



Mūsdienu tehnoloģijas

Biostrāva
Zemas intensitātes lāzers
Vibromasāža



Biostrāva

Visās dzīvajās šūnās, neatkarīgi no tā vai

tās atrodas pasīvā vai aktīvā stāvoklī,

vienmēr tiek novērotas elektrības

izmaiņas.

Šos elektrības fenomens tiek saukts par

biostrāvu. Biostrāva ir dzīvībai svarīgs

elements, liels daudzums fizioloģiskās

darbības visciešāk saistītas ar to

izmaiņām.



Biostrāvas līdzsvars
Pamatfunkcijas:

1. Smadzeņu nelīdzsvarotā 

potenciāla izmaiņas stresa 

mazināšanai;

2. Šūnu iekšējo molekulu 

kārtības izmaiņas vielmaiņas 

uzlabošanai;

3. Iņ un Jaņ meridiāna līdzsvars 

un asins cirkulācijas 

uzlabošana



Hipertonija

Bojāta biostrāva

Normāli asinsvadi Aizsprostoti asinsvadi



Biostrāvas līdzsvars

TIENS ierīce galvai var regulēt galvas elektriskos potenciālus, ķemmējot 
mats, tādējādi koriģējot biostrāvu un vienlaicīgi uzlabojot asinsriti.

Zemas intensitātes lāzers var mazināt eritrocītu bojājumus

Neregulāra asinsrite Regulāra asinsrite



Zemas intensitātes lāzera stars

Zemas intensitātes lāzera starojumam 
ar viļņa garumu 650nm piemīt spēja 
uzlabot mikrocirkulāciju, attīra asinis, 
regulē organisma imūnsistēmu.
Efektīvā viļņa garums var aktīvi stimulēt 
akupunktūras punktus.



Zemas intensitātes lāzera viļņu garums

Zemas intensitātes lāzera viļņa 
garums 650nm ierīcē iekļūst caur 
ādu, uzlabojot mikrocirkulāciju, 
regulējot imunitāti, attīrot asinis.

Tieši šāda garuma lāzers vilnis efektīvi 
stimulē akupunktūras punktus.

Lielisks orģināla dizaina un tehniskā 
raksturojuma apvienojums, kā arī 
ražošanas tehnoloģija atbilst 
standartiem un starptautiskajām 
vides aizsardzības prasībām.



Maiga āda ar lāzera palīdzību

Stimulē kalogēnu veidošanos

Pietiekams kalogēna daudzums Nepietiekams kalogēna
daudzums



Lāzera izmantošana piemērs – ādas atjaunošana

Lāzeroperācija

Lāzera uzsildes efekts var efektīvi palielināt kolagēna ražošanu, 
tāpēc uzlabojot ādas izskatu, samazinot poras un āda kļūst elastīga.

Le Montreux Palace Switzerland bioloģiskais centrs, pati prestižākā 
skaistumkopšanas klīnika, izmanto tāda paša garuma viļņus



Vibromasāža

Vibromasāžas funkcija

• Iedarbojas uz meridiānām un 
samazina nogurumu;

• Sakārto dzīvības enerģiju 
(enerģiju Ci un asins enerģiju) 
un stimulē asinsriti

• Nomierinoša un sāpes 
mazinoša iedarbība



Vibromasāža

Attīra kanālus

Normalizē Ci un asins enerģiju

Nomierina

Vibromašāzās funkcija:

Uzlabo asinsriti

Mazina nogurumu

Regulē organisma funkcijas

Šīs ierīces vibromasāžas funkcija lietotāja 

ērtībai tiek piedāvāta 2 veidos – nepārtraukta 

un ar pārtraukumiem.

Galvas masāžai ieteicama periodiska vibrācija, 

bet ķermeņa masāžai – nepārtraukta.

Konkrētā izvēle ir atkarīga no individuāliem 

apstākļiem



Ieteicams

✓ Cilvēkiem, kas rūpējas par savu veselību;
✓ Cilvēkiem, kam nepieciešams līdzsvarot asinsriti
✓ Cilvēkiem, kam nepieciešams saglabāt mieru;
✓ Tiem, kas grib izvairīties no galvas sāpēm un reiboņiem ko izraisa 
elektromagnētiskie starojumi;
✓ Tiem, kam nepieciešams optimizēt savu veselību.



Iekārtas struktūra

2. Vibromasāžas ieslēgšanas poga1. Displejs

5. Apakšējais vāciņš

4. Pamatkorpuss

3. Kontūrgredzens

6. Bateriju nodalījuma poga
7. Lāzera 

mehānisms

8. Masāžas zobiņi



Izmantošanas piemēri – galvas masāža

1 Ban huej Nodrošina kanālus ar skābekli 
un šķidrina asinis 

Uzlabo miegu un atpūtuUzlabo redzi un galvas masāža

Uzlabo pašsajūtu

5 Fei - či

2 3 Jan - Bai Sidžukin

4 Tai - Jan



Izmantošanas piemērs – galvas masāža

Pielietošana:
Satveriet ierīces metāla apmali 
ar vienas rokas pirkstiem, ierīces 
metāliskajiem zobiem jābūt cieši 
pieguļošiem galvas ādai. Masēt 
galvu katru dienu 1-2 reizes 20-
30 minūtes.

Efekts:
Šī metode palīdz tīrīt smadzeņu 
garozu ar lāzera iedarbību, kas 
var atsvaidzināt galvu un
mazināt stresu.



Patenti un sertifikāti

Kopumā saņemti 4 patenti un 2 sertifikāti.

• Izgudrojuma patents
• RoHS sertifikāts
• Izmantotā modeļa patents (2 

patenti)
• CE atbilstības sertifikāts
• Dizaina patents



Ķīniešu tradicionālā medicīna 

atbilst

mūsdienu tehnoloģiju 

prasībām

lieliskai veselībai, līdzsvaram 

un enerģijai



Guliet mierīgi un ilgi!


