HI-HM416
آراهص ٍاقؼی ثب هبسبصٍر دستی ّبیتک ثب
 7کالّک جبدٍیی

وًر مادين قرمس

ريشه/خامًش /کىترل
سرعت ماساش
بذوٍ ماساشير
دستٍ ماساشير
کالَک ماساشير

(از جىس سیلیکًن)

هطخصبت دستگبُ
ٍ سى 1/2:کیلَ گزم
 اثؼبد130×120×450:
 ثزق هصزفیٍ 30 :ات
ًَ ع اتصبل :آداپتَر
 فزکبًسّ 50-60 :زتش
 سزػت چزخص هَتَر 1000 – 5000 :پبلس/ثبًیِ

ثؼذ اس یک رٍس کبری سخت ،آراهص را ثِ خَد ّذیِ کٌیذ

ًحَُ استفبدُ
 در اثتذا ثبیستی کالّک هَرد ًظز ثز رٍی هبسبصٍر ًصت ضَد.
 هبسبصٍر را رٍضي کزدُ ٍ سزػت هبسبص را تَسط کلیذ تؼجیِ ضذُ رٍی هبسبصٍر اًتخبة کٌیذ.
 ثْتز است اس سزػت پبئیي ضزٍع ثِ هبسبص کزدُ ٍ آرام آرام ،ثز سزػت هبسبص افشٍدُ ضَد.
 ثزای هبسبص هَثز ،ثْتز است اس دست ضزٍع کزدُ ٍ سپس پب،پطت ٍ در آخز پْلَّب را هبسبص دّیذ.
 هذت سهبى ایذُ آل ثزای هبسبص  15دقیقِ ثَدُ ٍ ًجبیذ ثیص اس  20دقیقِ اس هبسبصٍر استفبدُ ضَد .در صَرت
استفبدُ ثیص اس سهبى تؼییي ضذُ ،ثؼذ اس  20دقیقِ هبسبصٍر ثِ طَر خَدکبر خبهَش خَاّذ ضذًْ ٍ .بیتبً پس اس 30
دقیقِ هجذداً اهکبى استفبدُ اس هبسبصٍر ٍجَد خَاّذ داضت.

سهبى هٌبست جْت استفبدُ اس هبسبصٍر
 یک سبػت پس اس ثیذار ضذى اس خَاة
 یک سبػت پس اس صزف غذا
 قجل اس خَاة (ایجبد آراهص ٍ کوک ثِ خَاة راحت)
 پس اس توزیٌبت سخت ٍرسضی
 ثزای ثْتز ضذى سَخت ٍ سبس ثذى ،ثبیستی پس اس هبسبص یک لیَاى آة ًَضیذُ ضَد.

ضزح ػولکزد  7کالّک هخصَظ هبسبصٍر

کالّک هفصلی ضکل :استفادٌ بر
ريی مفاصل زاوً ي آروج ي َمچىیه
استفادٌ بر ريی بازيَا

کالّک  4تبیی :استفادٌ بر ريی
وًاحی مختلف بذن

کالّک سَسًی ضکل ًقزُ ای:
استفادٌ بر ريی کمر،ران ي شاوٍ َا ي از
بیه بروذٌ چربی شکم

کالّک ضبًِ ای ضکل :استفادٌ
بر ريی گردن،کتف ،شاوٍ ي عضالت

کالّک لَلِ ای ضکل :استفادٌ بر
ريی وقاط طب سًزوی ي پريستات

کالّک سَسًی ضکل طالئی:
استفادٌ در وقاط طب سًزوی از جملٍ کف
دست ،کف پا ،ران ي پاَا

کالّک سَسًی ضکل :استفادٌ بر
ريی وقاط طب سًزوی ي وًاحی
حساس بذن کٍ دارای پًست وازک
است

ّبیتک تلفیقی اس صٌؼت،دقت،تکٌَلَصی ٍ ٌّز
هَارد هٌغ استفبدُ
 ایي هحصَل ثزای استفبدُ اطفبل ٍ افزاد ضؼیف هٌبست ًوی ثبضذ.
در ًَاحی هتَرم ،هلتْت (ضکستگی  ،کجَدی ٍ ، )...ثیوبری ّبی پَستی ٍ ثزیذگی ٍ ًَاحی جزاحی ضذُ استفبدُ
ًطَد.
 در ًَاحی غذد تیزٍئیذٍ ،اریس ،چطن ٍ گَش هَرد استفبدُ قزار ًگیزد.
 خبًن ّبی ثبردار اس هبسبصٍر فقط در ًَاحی فَقبًی کوز هی تَاًٌذ استفبدُ کٌٌذ.

ًکبت هْن
ٌّ گبم تویش کزدى دستگبُ اطویٌبى حبصل ًوبئیذ کِ دستگبُ حتوبً اس پزیش ثزق جذا ضذُ ثبضذ.
 دستگبُ را در هحلی کِ هوکي است ضزثِ یب صذهِ ای ثِ آى ٍارد ضَد ًگْذاری ًکٌیذ.
 اس ًگْذاری دستگبُ در هکبى هزطَة جذاً خَدداری کٌیذ.
 اس هبسبصٍر سیز دٍش ٍ یب در حوبم استفبدُ ًطَد.
 دستگبُ در سیز ثبلص ،پتَ ٍ یب ّز هکبًی کِ تَْیِ َّا در آى ٍجَد ًذارد استفبدُ ًطَد.
 اس خیس ضذى دستگبُ جذاً خَدداری کٌیذ.
 سین اس پزیش ثطذت جذا ًطَد.
 ثؼذ اس استفبدُ کلیذ هبسبصٍر را در حبلت  offقزار دادُ ٍ اس پزیش ثکطیذ.
 اس ثزخَرد سین ثب سطَح گزم جذاً خَدداری کٌیذ.

قیوت هٌبست ،کیفیت ثزتز ٍ گبراًتی هطوئي

 توبهی هحصَالت سالهتی ٍ طجی ّبیتک کبًبدا تٌْب ثب گبراًتی هؼتجز ضزکت فبرُ در ایزاى
ارائِ هی ضَد.
درثبرُ ضزکت ّبیتک
ّبیتک کبًبدا ثب سبلْب تجزثِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس جولِ ضزکت ّبی
هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در جْبى هحسَة هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فبرُ ثب ضٌبسبیی
ًیبسّبی جبهؼِ ایزاًی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ اًحصبری ّبیتک کبًبدا هفتخز ثِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهبت پس
اس فزٍش در ایزاى است.
ّبیتک هحصَالت خَد را ثب ثزتزیي استبًذاردّبی جْبًی کِ ضبهل طجقِ ثٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ،
هبسبصٍر ،فطبرسٌج ،تت سٌج ،کوزثٌذ الغزی ،هزطَة کٌٌذُ َّا ،دستگبُ ثخَر ،هحصَالت گزهبیی ٍ ...
است  ،ثب قیوت هٌبست ٍ کیفیت ثزتز ثِ هطتزیبى ػزضِ هی ًوبیذ ٍ ثِ هٌظَر ثزآٍردُ سبختي توبهی
ًیبسّبی هصزف کٌٌذگبى ،ثطَر هستوز ثز تٌَع هحصَالت خَد هی افشایذ.

ثب هحصَالت سالهتی ّبیتک سیجبیی ٍ ضبداثی را ثِ سًذگی خَد ٍ اطزافیبًتبى ّذیِ کٌیذ
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«ضزکت فبرُ ًوبیٌذُ اًحصبری هحصَالت ّبیتک کبًبدا در ایزاى»
ثزای دستزسی ثِ اطالػبت ثیطتز ٍ سبیز هحصَالت ّبیتک ثِ سبیت سیز
هزاجؼِ ًوبئیذ.
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هحصَالت ّبیتک ثب گبراًتی هؼتجز ضزکت فبرُ

