
Asins cirkulācijas

masieris TQ-D30 



MASĀŽAS MEISTARS

TIENS asins cirkulācijas 
masieris:

1. akupunktūras prakse,

2. ķermeņa galveno punktu 
stimulēšana,

3. plaukstu un pēdu refleksu 
zonu masāža.

Izmantojot dažādus ierīces lietošanas veidus, 

piemēram, stāvot, sēžot, ceļos, noliecoties, guļot 

uz vēdera vai muguras, jūs saņemsiet muguras 

smadzeņu, muskuļu, kanālu un masāžas punktu 

masāžu.

Tādējādi Iņ un Jaņ tiks saglabāti līdzsvarā, kanāli 

tiks atvērti un muskuļi tiks atslābināti.



- Pēdas ir organisma nervu sistēmas fokusa punkti. Katra pēda satur 6 no 12 ķermeņa Iņ-Jaņ

punktiem - 3 Jaņ un 3 Iņ punktus. 

- Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu katram ķermeņa orgānam ir atbilstoša receptoru 

zona uz jūsu kājām. Problēmas var noteikt ar pēdu masāžas un refleksoloģijas palīdzību. 

Izdarot spiedienu uz šiem Iņ-Jaņ punktiem un izpētot sāpju reakciju, var noteikt bojājuma 

raksturu un cēloni.

Pēdas kā labākie cilvēka organisma stāvokļa rādītāji

Masieris palīdz uzlabot asinsriti un veicina vielmaiņu. Masieris palīdz arī atjaunot 

pareizu orgānu darbību.



Pēdas ir ķermeņa “otrā sirds”.



Kā darbojas TIENS asins cirkulācijas masieris

TIENS asins cirkulācijas masieris izmanto

pulksteņrādītāja virziena augstfrekvences

virpuļspēku, kas masē un aktivizē refleksās

zonas un akupunktūras punktus uz pēdām un

plaukstām, kā arī stimulē atbilstošos orgānus.

Masāža palīdz palielināt asins skābekļa

kapacitāti, atjaunot ķermeņa šūnas un uzlabot

Ci enerģijas un asins cirkulāciju.

Feet hologram

Mediālā pēda atbilst galvai un 

mugurkaulam



Unikāla tehnoloģija un priekšrocības

Ātri aktivizē asinsriti

Veicina pareizu vielmaiņu

Aktivizē organismu, lai izvadītu 

toksīnus

Palīdz izvadīt tauku audus

Regulē meridiānu kanālus un 

aktivizē nodrošinājumus

Uzlabo mikrocirkulāciju

Pēdu masāžaVirpuļa spēks



1 Apsēdieties uz krēsla, novietojiet basās kājas līdz pusei uz asins cirkulācijas masiera

un pēc tam ieslēdziet ierīci.

2 Pēc 5 minūtēm pilnībā novietojiet abas kājas uz masiera.

3
Apsēdieties ērti un dabiski iztaisnojiet kājas, sēžot taisni pret krēsla atzveltni vai

sienu.

4
Jūs varat izmantot masieri stāvus stāvoklī. Sākumā labākam atbalstam masieri

ieteicams novietot stūrī un tad atspiesties pret sienu.

5
Atrodoties guļus stāvoklī, pirms lietošanas uzlieciet dvieli uz vibrējošās 

plāksnes, izvēlieties automātiskās vadības režīmu un ieslēdziet ierīci.

6
Pirms katra masāžas cikla ieteicams izdzert glāzi silta ūdens. Katrs masāžas cikls nedrīkst

ilgt ilgāk par 15 minūtēm.

7
Lietojot masieri, atslābiniet muskuļus un ērti sēdiet, stāviet vai guliet. Pēc masāžas cikla 

beigām 30 sekundes neveiciet straujas kustības un pēc tikai tam celieties kājās.

Lietošanas instrukcija



Masieris palīdz

Uzlabot asinsriti

Aktivizēt ķermeņa šūnas un stimulēt imunitāti

Kontrolēt svaru un uzlabot siluetu Uzlabo vielmaiņu, atvieglo gremošanu un 

labāku uzsūkšanos



Regulē mikrocirkulāciju

Atbrīvo kanālus un 

veicināt Ci enerģijas un 

asiņu cirkulāciju

Masē nervu galus un 

līdzsvaro endokrīnās

funkcijas

Nodrošina skaistu āda

Masieris palīdz



Pietupieni Stiepšanās Izklupieni

Plaukstu vibromasāžaGurnu vibromasāžaPēdu vibromasāžaKāju vibromasāža
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Uzlabotais 

modelisEfektīvāks

Divkāršs 

darbības 

režīms

2 ātrumi

(zems un augsts)



Kā lietot rokas vadības pulti un ieslēgšanas-izslēgšanas

slēdzi

Ierīci var darbināt, izvēloties vienu no diviem darbības režīmiem

1. Ieslēgšanas – izslēgšanas

slēdzis: Slēdzis atrodas pie strāvas līnijas

ieejas iekārtas aizmugurē. Šis ir viena

ātruma nepārtrauktais režīms.

2. Rokas vadības pults: Rokas

kontrolleris ir aprīkots ar LAIKA iestatījumu,

2 dažādiem ĀTRUMA iestatījumiem un (O)

IZSLĒGŠANAS režīmu.






