
ELEKTRONISK  
AKUPUNKTURAPPARAT 

Akupunktur uten nåler og uten strøm!  

 

 

Akupunktur's handling reduserer: 

Kontrakturer 

Smerter 

Leddsmerter 

Senesmerter 

Akupunktur's handling øker: 

Følelse av velvære 

Vitalitet 

Felles- og muskel mobilitet 

Remineralisering 

 

BRUKSANVISNING. 

Akupunktur  var en flott innovasjon i lettelse av ledd-, muskel- og senesmerter 

Nå, akupunktur-pionerer ved å kombinere elektrostimulering og negative ioner. 

Akupunktur er veldig praktisk og brukes med bare en hånd, slik at du får optimal trivsel i 

leddene dine (knær, håndledd, albuer, osv.). korsrygg og livmorhals områder, osv. 

Akupunktur er svært kompakt og kan gå med deg overalt hele tiden. 

Det kan brukes hjemme, på jobb eller på ferie. 

 

 

 



Hvordan Akupunktur fungerer? 

Akupunktur tilbyr to eksklusive handlinger til kroppen: 

1. Elektrostimulering av smertefulle områder: med sine 36 '' Electrostimulation '' tips. 

Akupunktur sender en strøm av elektroner til det følsomme området. Disse 

elektronene er kjent for sin beroligende og lette effekt. 

 

2. Negativ iondiffusjon: det er en liten karbontopp i midten av Akupunktur-hodet som 

sender et felt av negative ioner over hele det følsomme området 

 

En aldri før funksjon! 

 

 

 Hvordan å bruke AKUPUNKTUR? 

1. Du slår bare på din Akupunktur og søker på kroppsområdet som plager deg. 

Du vil øyeblikkelig føle seg litt prikkende. Pulsen er gradvis og komfortabel. 

2. Vennligst vær oppmerksom på at kontrollfunksjonen til frekvens og ionisering ble 

integrert i intensitetskontrollen i denne siste versjonen Akupunktur. 

                      

Strømdiffusjonen av elektroner og negative ioner aktiveres automatisk når enheten er slått 

på. Intensitetsmoduleringen og elektrostimuleringen gjøres ved å trykke det unike hjulet i 

enheten. 

 

Akupunktur 2 er helt sikker og naturlig. 

 



 

Forholdsregler for bruk. 

Ikke bruk på enheten nær eller på skader, sår. lesjoner eller utslett. 

Ikke bruk hvis du har hjerte- eller kransproblemer, hvis du lider av trombose eller i tilfelle av 

graviditet. 

Hvis du er i tvil, kontakt lege. 

 

 

Følgende sider inneholder spesielle detaljerte anbefalinger for å sikre korrekt 

bruk av Akupunktur 

NOTE: Denne enheten må holdes utenfor barnas rekkevidde. 

 

 

 

 

Bruk av Akupunktur.  

Instruksjoner for bruk:  

For å starte økten, følgende fremgangsmåte må følges: 

Slå på enheten. Sving hjulet på siden og først velg styrken (start med den laveste) 

Plasser Akupunktur på kroppens følsomme område (unngår områdene som er nevnt 

ovenfor) og gjør små sirkulære bevegelser. 

Velg deretter styrken som passer deg ved å justere hjul i enheten til du føler deg svakt 

prikkende. 

Denne følelsen skal være hyggelig. Det indikerer at du har nådd riktig styrke. 

Du kan endre styrken under økten, men det må forbli toleranse. 

En annen knapp er gitt for å justere frekvensen av elektrostimulasjonsstrømmen og den 

negative iondiffusjonen i henhold til hvor sensitiv du er. 

 



ANBEFALING: 

For ekstra forholdsregel, start ved å velge laveste styrke og frekvens. Når du bruker den 

høyeste styrken og frekvensen, må du aldri holde hodet på enheten på ett og samme sted. 

Stimuler alltid området som er valgt av små konge, små sirkulære bevegelser over huden. 

Økter varer fra 2 til 7 minutter (eller mer i henhold til justeringene og avhenger av hvor 

følsom du er). Ikke trykk Akupunktur for hardt mot huden for å unngå hudirritasjon. 

KOMMENTAR: 

Litt rødhet kan oppstå under eller etter økten, men dette vil raskt forsvinne. 

 

 

Ryggsmerte: 

Den vanligste smerten er i nedre rygg.  

Det kan skyldes en plutselig bevegelse,  

dårlig stilling, stram muskel, osv. 

Stimulere områdene som er vist i diagrammet  

motsatt med Akupunktur. 

 

 

 

 

Skulder smerter: 

opprinnelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, etc. 

Lag sirkulære bevegelser for å stimulere områdene som er vist nedenfor med 

Akupunktur, og overholde betingelsene som er angitt i '' Forholdsregler for 

bruk '' 

 



Albue smerte: 

opprinnelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, osv. 

 

Lag sirkulære bevegelser over områdene som er vist nedenfor 

med Akupunktur . 

 

Fig. 1,2,3 - Stimulering av albueområdet. 

 

 

 

 

 

Kne smerter: 

opprinnelse: Tett muskel, intensiv trening, stress, osv. 

 

Lag sirkelbevegelse for å stimulere områdene som er vist 

nedenfor, med Akupunktur som overholder betingelsene 

som er angitt i "Forholdsregler for bruk" 

 

 

 

 

Fig.1,2 Stimulering av knærområdet. 

 



Følgende diagram viser de konvensjonelle akupunkturpunkter som 

kunne hjelper deg med å finne optimal trivsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarsel: Ikke kast enheten med husholdningsavfallet ditt. 

Et selektivt samlingssystem for denne typen produkt er 

implementert av dine lokale myndigheter. Ta kontakt med de 

lokale myndighetene for å finne ut hvordan og hvor samlingen 

foregår. Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektriske 

enheter  inneholder farlige stoffer som har skadelig effekt på 

miljøet eller menneskers helse og må gjenvinnes. 

 

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samles selektivt. 

Symbolet viser en søppelbeholder krysset ut med et X-symbol. 


