
TIENS Wielofunkcyjny 
Aparat do Masażu
to unikalne połączenie Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej z nowoczesną, 
zaawansowaną i opatentowaną 
technologią, dające nowe możliwości 
wspierania zdrowia. Niewielkie, wygodne 
w użyciu urządzenie jest w rzeczywistości 
inteligentnym mikrokomputerem,  
który poprzez regulację potencjału bio-
elektrycznego w komórkach ciała prze-
twarza jego nieprawidłową wartość  
na prawidłową. Światło lasera urządzenia 
stymuluje komórki organizmu i pobudza 
je do prawidłowej aktywności chemicz-
nej. W trakcie regulacji potencjału elek-
trycznego, masaż wibracyjny zapewnia 
przyjemne uczucie komfortu i  przynosi 
ulgę zmęczonej głowie. Może przyczynić 
się również do poprawy pamięci.

ZALETY:

Równoważy przepływ krwi 

Równoważy potencjał bioelektryczny 

komórek organizmu 

Poprawia metabolizm komórek mieszków 

włosowych  

Wspomaga regenerację włosów i zapo-

biega ich wypadaniu  

Zwalcza zmęczenie 

Zapewnia stymulację laserową o szerokim 

zastosowaniu biologicznym 

Wspomaga regenerację naczyń 

włosowatych i włókien kolagenowych 

Więcej informacji:

TIENS 
Wielofunkcyjny  

Aparat do Masażu

TIENS Sp. z o.o.
ul. Podchorążych 39a
00-722 Warszawa
www.tiens.pl

Używaj 
każdego dnia!
Zawsze!
Wszędzie!



Regulacja przepływu krwi 
Połączenie wszystkich funkcji urządzenia może 

regulować i przywracać do normy nieprawidłowy 

potencjał bioelektryczny komórek. Dzieje się to 

dzięki wbudowanemu specjalnemu obwodowi, 

aktywującemu zamknięty obieg ludzkiego ciała,  

by zwiększyć ilość ładunków ujemnych. 

TIENS Wielofunkcyjny Aparat do Masażu posiada 

nie tylko funkcję regulacji przepływu krwi,  

ale również funkcję oczyszczania meridianów  

i równoważenia poziomów Yin – Yang. Pomaga  

to przywrócić zdrowie i harmonię w organizmie.  

TIENS Wielofunkcyjny Aparat do Masażu 

wyposażony jest w laser niskoenergetyczny 

(długość fal to 650 nanometrów i moc 5 mW), 

cechujący się szerokim zakresem działania  

o charakterze biologicznym. Laser może pobudzać 

komórki organizmu do działania, poprawiając tym 

samym jego odporność. 

Zapobieganie chorobom  
układu krążenia

TIENS Wielofunkcyjny Aparat do Masażu 

może pomóc zmniejszyć gęstość krwi oraz 

zahamować agregację płytek formujących skrzepy, 

poprawić mikrokrążenie, wspomagać  funkcje 

odpornościowe i walkę z wolnymi rodnikami.

Zapobieganie wypadaniu 
włosów i łysieniu 

Promieniowanie niskoenergetyczne na skórę głowy 

może w istotny sposób wspomóc regenerację 

naczyń włosowatych i włókien kolagenowych, 

poprawić procesy metaboliczne komórek ma-

cierzystych mieszków włosowych, wspierając 

regenerację włosów i ograniczając ich wypadanie.

Ochrona  
zdrowia poprzez masaż

Zgodnie z Tradycyjną Medycyną Chińską ludzkie ciało 

składa się meridianów i kanałów pobocznych. Masaż 

punktów akupunkturowych na głowie przy pomocy 

urządzenia może pomóc w skutecznym zwalczaniu 

dolegliwości takich, jak zawroty  głowy i zmęczenie 

spowodowane nadmiernym wysiłkiem psychicz-

nym. Może również zredukować poziom zmęczenia 

umysłu, poprawić pamięć oraz złagodzić bóle mięśni.

Regulacja potencjału  
bioelektrycznego 
TIENS Wielofunkcyjny Aparat do Masażu jest 

w stanie w bezpieczny, szybki i prosty sposób 

przywrócić równowagę bioelektryczną  

w komórkach całego ciała. 

Przeciwwskazania: 
Stosowanie urządzenia nie jest wskazane u osób z elek- 

tronicznymi implantami medycznymi (np. rozruszniki 

serca). Nie zaleca się używania go przez  kobiety  

w ciąży, pacjentów cierpiących na choroby psychiczne 

lub niewydolność nerek, a także u osób wrażliwych  

na urządzenia elektromagnetyczne. 

Połączenie Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej oraz Nowoczesnej 

Technologii dla Zdrowia, Równowagi 
i Witalności


