THERAPIST MASAJ MİNDERİ KULLANMA KILAVUZU

ÖZELLİKLER:





6 adet motor donanımı
8 masaj programı
Isı tedavisi
30 dakika zaman ayarı

Giriş:
Yeni yüksek bilgisayar teknolojisini ve geleneksel Çin tıbbi masaj teorisini kullanmaktadır. Bu
ürün ergonomiye ve insanların işyerindeki ve günlük hayattaki alışkanlıklarına göre,
parmakların darbeler vurmasını, yuvarlamasını ve baskısını geleneksel masajın yuvarlaması
ve sürtünmesiyle birleştirmektedir. Size sadece masajın keyifli hissini vermekle kalmaz, aynı
zamanda dolaşımı harekete geçirerek kan dolaşımın engellenmesinden ötürü oluşan
hastalıkları da tedavi eder

Fonksiyonları:
Vücudun akupunktur noktalarını yoğurarak arterleri ve damarları harekete geçirmek
Bu ürün kemiklerin dağılımına ve akupunktur noktalarının yapısına göre tasarlanmıştır.
Vücudun boyun, ense, bel, kaba etler ve bacaklar gibi pek çok noktasını yoğurur ve son olarak
kan dolaşımını rahatlatır ve dengeyi ayarlar.
Kan dolaşımını rahatlatır, gelişmiş bir bakış
Etkili bir masaj damarların genişlemesine yardımcı olarak kan dolaşımını rahatlatır ve bu da
cildinizin parlaklığını ve esnekliğini artırır ve renginizin düzgün ve canlı görünmenizi sağlar.
Beldeki ve arkadaki ağrıları giderir ve yorgunluğu alır
Yürüyüş esnasında vücudun ağırlığı omurgaya baskı yaptığından insanlar bütün bir
çalışma gününün sonunda kendilerini daima yorgun hissederler.Bu ürün belinizdeki ve
arkanızdaki ağrıları giderir ve masajla kan dolaşımının hızlandırılmasıyla yorgunluğunuzu alır.
Metabolizmayı ayarlar ve dengeye getirir.
Bu ürün tüm vücuda yapılan masajla ve gücün manyetik hattıyla, hücre organizasyonunu
aktive eder, kan dolaşımını rahatlatır ve metabolizmayı hızlandırır ve son olarak vücudun
dengesini sağlar.
Sinir zayıflığını tedavi eder ve sinirliliği alır
Bu üründe 6 vibratör bulunmaktadır ve bunlar dengenizi sağlamayı kolaylaştırırlar ve
yüksek tansiyon, uykusuzluk ve sinir zayıflığı gibi kronik hastalıklarda etkilidirler.
Açıklama: Bu minder ürün çeşitlerimizden biridir, ihtiyaçlarınıza göre değişik ürünler
seçebilirsiniz.

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI
DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili
herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı
arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz
yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımızla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış
sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip
edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez
her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik
servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne
geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr /
teknikservis@spordunyasi.com.tr ‘ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi
için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.

