
TIENS Aparat do masażu głowy

Używaj codziennie! Zawsze! Wszędzie!



Jeżeli występują u Ciebie którekolwiek z wyżej 

wymienionych symptomów, możliwe, 

że potencjał bioelektryczny 

twoich komórek  jest zakłócony

Czy potencjał bioelektryczny twoich komórek jest 

zrównoważony?

Czy dokuczają ci?:

• Podniesione lub obniżone ciśnienie, męczące czkawki, 

bóle bez wyraźniej przyczyny

• Bóle głowy, problemy ze skupieniem się

• Rozdrażnienie, bezsenność, brak snów, szum w uszach

• Hyperlipidemia

• Owrzodzenie ran lub wydłużony proces ich gojenia się 



Czy jest na to sposób?



Prosty sposób na zrównoważenie potencjału  
bioelektrycznego komórki

Częsty kontakt z wodą

Chodzenie boso

Korzystanie z urządzeń, 

równoważących potencjał

bioelektryczny komórek



Aparat do masażu głowy TIENS 

to urządzenie wyposażone 

w zaawansowany mono-chip. 

Stosowanie urządzenia pomaga 

regulować krążenie oraz działa 

odprężająco dzięki zastosowaniu 

masażu wibracyjnego wraz 

z laserostymulacją.

APARAT DO MASAŻU GŁOWY TIENS



ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE URZĄDZENIE

Bioelektryka

Laser o małej mocy

Masaż wibracyjny



Wszystkie komórki w ludzkim ciele posiadają dodatnie

ładunki na zewnątrz błony komórkowej a ujemne ładunki

wewnątrz. To właśnie one, dzięki asymetrycznej dystrybucji

potasu oraz sodu w organizmie, wytwarzają pole

bioelektryczne.

Wiele problemów zdrowotnych spowodowanych jest właśnie

przez zachwianie równowagi pola bioelektrycznego.

BIOELEKTRYKA



Główne zadania:

1. Wyrównanie potencjału elektrycznego mózgu, by 

złagodzić stres. 

2.   „Wyrównanie” molekuł wewnątrzkomórkowych, by 

przywrócić prawidłowe działanie metabolizmu.

3.    Oczyszczenie meridianów, zbalansowanie Yin – Yang 

oraz poprawienie krążenia krwi

ZRÓWNOWAŻENIE POTENCJAŁU BIOELEKTRYCZNEGO KOMÓRKI 



Pole bioelektryczne jest w normie

Naczynie krwionośne z zatorem

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Zdrowe naczynie krwionośne



Aparat do masażu głowy TIENS używany jak grzebień do włosów, może 

wyrównać potencjał elektryczny głowy, zapewnić prawidłowe krążenie krwi 

i zrównoważyć potencjał bioelektryczny komórki. 

Zaburzony przepływ krwi Normalny przepływ krwi

Zrównoważenie potencjału bioelektrycznego komórki zapobiega 
nadciśnieniu tętniczemu 

Laser o małej mocy może poprawić przepływ krwi. 



www.tiens.com

Laser o standardowej 

długości fali 650 nm (laser 

małej mocy) nazywany jest 

delikatnym laserem lub 

światłem życia.

Laser wywołuje reakcje 

fotochemiczne w organizmie 

oraz pobudza komórki do 

samo-regeneracji.

LASER



Laser o małej mocy (650 nm), poprawia 

mikro-cyrkulację skóry, oczyszcza krew oraz 

poprawia ogólny stan zdrowia. 

Jednoczesne zastosowanie laserostymulacji

oraz akupunktury pozytywnie wpływa nie 

tylko na metabolizm, ale również poprawia 

ogólny stan zdrowia.

Laser uruchamia się samoczynnie, gdy 

urządzenie dotknie skóry. Dodatkowo 

urządzenie jest niezwykle nowoczesne, 

oszczędne oraz stworzone wyłącznie 

z materiałów przyjaznych środowisku. 

Zalety lasera znajdującego się w Aparacie do masażu głowy TIENS



♠ Wspomaga produkcję 

kolagenu

Skóra z odpowiednią ilością kolagenu Skóra z niedoborem kolagenu

Uzyskaj jędrną skórę dzięki laserowi 



Lecznicze właściwości lasera przyspieszają produkcję kolagenu,
który odpowiada za elastyczność skóry i jej zdrowy wygląd.

Szwajcarskie Centrum Urody Le Montrex Palace w Szwajcarii, najbardziej
prestiżowa klinika odmładzająca, stosuje lasery o takiej samej sile
i częstotliwości jak te, które umieszczone są w Aparacie do masażu głowy
TIENS.

Po operacji laserowej

Before After

Przykład skuteczności lasera – laserowa regeneracja skóry



Zapobiegaj wypadaniu włosów

Czesz włosy Aparatem do masażu 

głowy TIENS

Odpręż skórę głowy

Wzmocnij cebulki włosów

Zapobiegaj wypadaniu włosów



Zalety masażu wibracyjnego

• Oczyszcza meridiany i odpręża

• Reguluje przepływ Qi oraz krwi 

oraz pobudza krążenie krwi

• Redukuje zmęczenie oraz reguluje funkcje 

ciała

Masaż wibracyjny



www.tiens.com

Aparat do masażu głowy TIENS ma dwie funkcje wibracyjne –

wibracje ciągłe oraz wibracje przerywane. Wypustki masujące 

są ruchome, dzięki czemu urządzenie dostosowuje się do 

każdej powierzchni ciała. 

W zależności od pożądanego efektu, przerywane wibracje 

mogą być stosowane do masażu głowy a ciągłe wibracje do 

masażu ciała.

Oczyszcza kanały

Reguluje przepływ krwi oraz QI

Odpręża

Zalety masażu wibracyjnego:

Poprawia krążenie

Zwalcza zmęczenie

Reguluje funkcje organizmu

Masaż wibracyjny



Dla tych, którzy chcą:

Dbać o swoje zdrowie

Chcą zadać o swój układ krążenia 

Potrzebują odprężenia 

Chcą uniknąć bólu oraz zawrotów głowy, powodowanych przez promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Chcą polepszyć stan swojego zdrowia



2. Przycisk włącz/wyłącz wibracje1. Wyświetlacz

5. Pokrywka

4. Obudowa

3. Metalowy pierścień

6. Przycisk otwierający 

pokrywę baterii 7. Laser

8. Wypustki masujące 

Budowa urządzenia



Przykładowe zastosowania urządzenia



Baihui

Taiyang

Yangbai

Sizhukong

Utlenia krew i oczyszcza kanały  

Poprawia jakość snu 

i odpręża

Poprawia wzrok i odpręża

Poprawia zdrowie

Przykładowe zastosowanie urządzenia – masaż głowy
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Instrukcja:

Chwyć urządzenie za metalowy 

pierścień i zacznij przeczesywać 

włosy. Wykonuj czynność dwa razy 

dziennie, przez 15-30 min. Masując 

głowę, pamiętaj o tym by nie 

skupiać się tylko na środkowej linii 

głowy, ale także na czterech 

bocznych liniach. 

Efekt:

Masaż przynosi ukojenie i obniża 

poziom stresu. 

Przykładowe zastosowanie urządzenia – masaż głowy



Wysokie ciśnienie krwi

Niestrawność

Bóle pleców

Bóle menstruacyjne

Obolały kark

Bóle pleców

Obolały kark

Zimno

Przykładowe zastosowanie urządzenia – masaż 5 elementów na plecach



Przykładowe zastosowanie urządzenia – masaż 5 elementów na plecach

Instrukcja:

Chwyć urządzenie za metalowy pierścień i masuj 

merdiany od góry do dołu pleców. Następnie 

masuj dwie linie pęcherza zaznaczone jako „1” 

oraz dwie kolejne oznaczone „2”. Wibracje 

urządzenia mogą być dostosowane w zależności 

od potrzeb.

Efekty:

Masaż udrożnia kanały i poprawia ogólny stan 

zdrowia. Dodatkowo masaż zwalcza bóle 

związane z urazami szyi oraz pleców. 
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4 patenty + 2 certyfikaty

Patenty i certyfikaty

Patent na wynalazek

Certyfikat RHOS 

Wzór użytkowy

(2 patenty)

Certyfikat CE 

Projekt wyglądu



Laserostymulacja

Masaż wibracyjny

Bioelektryka

Wypustki 

masujące

tak

tak

tak

Ruchome 5*7 

nie

nie

tak

Nieruchome 3*7 

Bioniczny chip 

nowej 

generacji tak nie

Patenty i certyfikaty





Face without make-up leads 

to free life

Tradycyjna medycyna Chińska

w połączeniu z Nowoczesną 

Technologią

dla

Zdrowia oraz Równowagi


