
TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy

Používajte denne! Kedykoľvek! Kdekoľvek!



Ak máte niektorý z týchto symptómov,

zrejme trpíte bioenergetickou nerovnováhou.

Máte dobre vyváženú bioelektrickú energiu?

Skontrolujte si, či na sebe pozorujete nasledovné symptómy:

• Zvýšený alebo znížený krvný tlak, časté štikútanie, 

neurčité bolesti

• Bolesti hlavy, problémy so sústredením

• Podráždenosť, nespavosť, bezsennosť, nervozita, 

tinitus (hučanie v ušiach, ušný šelest)

• Hyperlipidémia (znamená zvýšenú hladinu lipidov (tukov), vrátane 

cholesterolu a triglyceridov v krvi)

• Vredy, dlhá doba liečenia



Ako si pomôcť?



Jednoduché spôsoby vyrovnania bioelektrickej energie

Častý kontakt 

s vodou

Chodenie naboso

Využívanie prístrojov 

na vyrovnávanie 

bioelektrickej energie



Multifunkčný prístroj na masáž 

hlavy je integrované wellnes

zariadenie, ktoré vyrovnáva 

prúdenie krvi a poskytuje  

laserovú terapiu a vibračnú 

masáž, prostredníctvom 

pokročilého riadiaceho 

systému mono-čipu.

TIENS MULTIFUNKČNÝ PRÍSTROJ NA MASÁŽ HLAVY



Špičková technológia

Bioelektrická energia

Laser nízkej intenzity

Vibračná masáž



Každá bunka v tele má kladný a záporný náboj –

kladný náboj je na vonkajšej strane membrány            

a záporný na vnútornej. Výsledkom asymetrickej 

distribúcie draslíka a sodíka je generovanie 

bioelektriny v bunke. 

Keď sa naruší bioelektrická rovnováha, vedie to              

k zhoršeniu zdravia.  

Bioelektrická energia



Hlavné funkcie:

1. Harmonizuje mozgový potenciál                  

a prináša úľavu od stresu.

2. Mení rozmiestnenie vnútrobunkových 

molekúl od neusporiadaných                   

na usporiadané, vďaka čomu zlepšuje 

metabolizmus.

3. Spriechodňuje meridiány, vyvažuje jin -

jang a zlepšuje prúdenie krvi.

Rovnováha bioelektrickej energie



Narušená bioelektrická energia

Upchatá krvná cievaNormálna krvná cieva

Hypertenzia



TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy dokáže vyrovnávať rozdiel 

elektrického potenciálu prostredníctvom prečesávania vlasov a tým 

vyrovnávania bioelektrickej energie a zlepšenia prekrvenia.  

Narušené prúdenie krvi Správne prúdenie krvi

Vyrovnaním bioelektrickej energie proti hypertenzii

Laser nízkej intenzity prináša riešenie pri poruchách červených krviniek. 



Laser so štandardnou vlnovou 

dĺžkou 650nm (svetlo nízkej 

intenzity) sa nazýva soft laser, 

zlatá vlnová dĺžka alebo svetlo 

života.

Laser môže stimulovať               

bunky organizmu a podporuje              

v nich fotochemické reakcie              

a biologické posilnenie                    

a omladenie. 

Základné informácie o laseri



Nízkofrekvenčný soft laser s vlnovou 

dĺžkou 650 nm zlepšuje mikrocirkuláciu, 

čistí krv a posilňuje celkové zdravie.

Účinne kombinuje pôsobenie lasera           

so stimuláciou akupunktúrnych bodov  

na podporu metabolizmu a posilnenie 

zdravia.

Integrovaný dizajn systému ovládania 

umožňuje automatické spustenie lasera 

pri dotyku s pokožkou, okrem toho sa 

vyznačuje pokrokovou technológiou, 

možnosťou úspory energie a použitím 

materiálov priateľských voči životnému 

prostrediu. 

Charakteristika lasera v Multifunkčnom prístroji na masáž hlavy 



♠ Podpora produkcie kolagénu

Pleť s primeranou tvorbou 

kolagénu 

Pleť s neprimeranou 

tvorbou kolagénu

Dosiahnutie jemnej pleti použitím lasera 



Zahrievacie účinky lasera účinne urýchľujú tvorbu kolagénu, vďaka tomu
zlepšujú vzhľad pleti, zmenšujú póry a zvyšujú elasticitu pleti.

Centrum pre biologické omladenie Le Montreux Palace, Švajčiarsko 
prestížna omladzujúca klinika, používa laser s rovnakou vlnovou dĺžkou 
a účinnosťou.

po ošetrení laserom

Before After

Príklady použitia lasera – laserové omladenie pleti 



Funkcia vibračnej masáže

• Spriechodňuje meridiány a odstraňuje únavu

• Harmonizuje čchi a krv a podporuje cirkuláciu 

krvi 

• Upokojuje, odstraňuje vyčerpanosť a reguluje 

telesné funkcie

Vibračná masáž



www.tiens.com

TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy 

ponúka dva vibračné režimy – súvislá vibrácia a 

prerušovaná vibrácia. Masážne hroty je možné 

pripsôsobiť do všetkých smerov pre 

ergonomickejší dizajn.

Pre masáž hlavy je možné použiť prerušovanú 

vibráciu a súvislú vibráciu je možné použiť             

na masáž tela v závislosti od požadovanej terapie.

Spriechodnenie dráh

Regulácia prúdenia krvi a čchi

Upokojenie

Funkcie vibračnej masáže:

Zlepšenie toku krvi

Odstránenie únavy

Regulácia funkcií organizmu

Vibračná masáž



Pre tých, ktorí:

 sa starajú o svoje telo

 potrebujú harmonizovať prúdenie krvi 

 potrebujú upokojenie

 sa chcú vyhnúť bolestiam hlavy, závratom spôsobeným elektromagnetickým žiarením 

 potrebujú optimalizovať svoje zdravie



2. Spínač vibračnej masáže1. Displej

5. Vrchný kryt

4. Telo prístroja

3. Prstenec na uzavretie obvodu

6. Spínač otvárania batérií
7. Laser

8. Kontakt

Štruktúra produktu 



Baihui

Taiyang

Yangbai

Sizhukong
Lepšie okysličenie krvi

a spriechodnenie dráh 

Zlepšenie spánku         

a relax

Zlepšenie zraku                

a masáž hlavy

Zlepšenie zdravia

Príklad použitia – masáž hlavy 
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Fengchi

1 2 3
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Pokyny:

Chyťte prstenec na uzavretie 

obvodu Multifunkčného

prístroja na masáž hlavy                 

a prečesávajte hlavu 15 až

30 minút jeden alebo dvakrát 

denne. Postupujte pozdĺž 

stredovej línie a štyroch 

bočných línií na každej 

strane. 

Účinky:

Týmto je možné osviežiť                        

a masírovať hlavu a priniesť             

úľavu od stresu. 

Príklad použitia – masáž hlavy 



Pokyny:

Chyťte prstenec masážneho prístroja                    

na masírovanie hlavného meridiánu           

od hlavy k nohám. Masírujte dve dráhy 

močového mechúra označené ako „1” 

a ďalšie dve dráhy močového mechúra 

označené ako „2”. 

V špecifickej situácii je možné použiť 

vibračné režimy. 

Účinky:

Týmto môžeme spriechodniť dráhy                

a posilniť celkový pocit pohody. Okrem 

toho môžeme priniesť úľavu pri únave 

chrbta a krku a poškodeniach v oblasti 

drieku. 

Príklad použitia – terapia chrbta podľa 5 elementov



4 patenty + 2 certifikáty

Patenty a certifikáty

Patent na vynález 

RoHS Certifikát

Úžitkový vzor 

(2 patenty)

CE Certifikát

Dizajn



Laserová terapia

Vibračná masáž

Bioenergia

Masážne

hroty 

áno

áno

áno

smerovo prispôsobené 5*7 

nie

nie

nie

pevné 3*7 

Vyvážený tok 

krvi áno áno

Patenty a certifikáty



TIENS MULTIFUNKČNÝ PRÍSTROJ NA MASÁŽ HLAVY



Face without make-up leads 

to free life

Moderné prenosné technológie 

nachádzajú uplatnenie

v tradičnej čínskej medicíne

pre skvelé zdravie, rovnováhu 

a vitalitu


