„SZUE BAO” – „DOMBAO” ELEKTRO AKUPRESSZÚRÁS KÉSZÜLÉKEK

A „SZUE BAO” egy nagyhatékonyságú elektromos akupunktúrás készülék, melyet a legújabb
technológia alapján alkottak meg, csökkenti a hipertóniás tüneteket, a gyulladásos fájdalmat, a
„czinlo”
csatornák működését és tisztulását javítja, úgyszintén elősegíti a mikrovérkeringést. A készülék emiatt kapta „az ökológiailag zöld terápia” elnevezést. A „SZUE
BAO” segítségével történő kezelés egyszerű és veszélytelen, semmiféle fertőzésveszély és
mellékhatás nem áll fenn. Szerte a világon széles körben alkalmazzák.
Kínában is be lett jegyezve (a szabadalom száma: 971032467) sok mutató
tekintetében megelőzi a hasonló készülékeket. A „SZUE BAO” az ősi kínai tűszúrásos orvosi
akupunktúra alapján lett kifejlesztve, ezt ötvözték a modern elektroimpulzusos és mágneses
terápiával. A készülék az életpontra gyakorolt hatását elektromos impulzussal, mágneses
sugárral fejti ki. A készülék azzal, hogy a bőrön keresztül az életpontokra hat, letapogatja
azokat, meghatározott erősségű elektromos impulzusokat küld a szervezetbe, megtisztítja és
aktivizálja a czinlo csatornákat, a vérkeringést szabályozza, felgyorsítja a mikro-vérkeringést
a szervezetben, megszünteti a szervezet elektromágneses mezejében kialakult eltérést, ezáltal
kiváló hatást fejt ki.
Kínában „SZUE BAO” neve, ami fordításban „varázspálca”, vagy „varázstű”. Több
mint 10 év állandó fejlesztés és klinikai alkalmazás eredményeképpen a készülék
hatékonyságát tekintve rekordokat döntött, 98,4%-os hatékonyságot ért el, és az
orvosok, a páciensek rendkívül magasra értékelték mind Kínában, mind azon kívül.
A „SZUE BAO” készülék a „Peking–1996”-i találmányok nemzetközi kiállításán
arany-érmet kapott, az „Einstein” új technológiák és találmányok nemzetközi kiállításán
is aranyérmet kapott, nagyra értékelték Kína vezetői, akik javasolták a készüléket
terjeszteni a világban „a kínai orvostudomány dicsőségére”.
A „SZUE BAO” készülékek helyettesíti a tűszúrásos módszert, nagy hatékonyságuknak és egyszerű alkalmazhatóságuknak köszönhetően, minden család részévé
válhatnak.
A készülék mágnest tartalmaz, így a használata több esetben kizáró ok: pl. pacemaker,
fémprotézis, menses idején, terhesség, daganatos betegség esetén.

A készülékek tartozéka a jáde kő. A jáde az "örök kő". Az acélnál is erősebb,
mindig hideg, nincs hatással rá az idő, mindig megőrzi a mintáját. Ősidők óta a jáde a
legnépszerűbb kő Kínában, szentként tisztelik, és drága, mint az arany. A zöld jáde életerőt
ad. A jáde fontos a vesének. Kozmetikai célra történő használata is kiváló. Ha rendszeresen
masszírozzuk az arcunkat jáde rátétekkel, kisimul a bőr, friss és egészséges kinézete lesz.
A rátéteknek
köszönhetően a mágneses sugár szétoszlik, nem lesz olyan éles.
A DOMBAO az „ egy ceruzás” változat, egyszerű és veszélytelen használat szintén
a jellemzője.

