
 

 

تمرين زيادة ضغط العضلات 30000

دقيقة تعادل 30000 تمرين فرط تشبع العضلات بناء العضلات حرق الدهون لخلق منحنى جميل 30



الاحتياطات قبل الاستخدام .1
لا تمتلئ أثناء الاستخدام ، على الأقل ساعة واحدة بعد الوجبات
＞ قبل استخدام الأداة ، يرجى التحقق من أي مجوهرات معدنية ترتديها
＞ قبل بدء العملية ، قم أولاً بلمس المجس رأسياً على الجلد ، ثم قم بتشغيل مفتاح الوحدة
الرئيسية ،
ضبط طاقة وضع التشغيل إلى أدنى مستوى ، ثم إعادة التدوير وفقًا لترتيب قدرة تحمل جلد
المستخدم لزيادة الطاقة ؛
＞ يمنع الأكل أو الشرب أثناء العملية. حاول أن تأكل بعد ساعة واحدة
2. موانع
 :الأشخاص المصابون بجروح في الجلد أو يتجنبون الجروح
المرضى الذين يعانون من أمراض القلب (مثل الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب) ،
وخاصة أولئك الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب:
.＞ مرضى السرطان: مرضى الأمراض المعدية
المرأة الحامل ، فترة الرضاعة ، فترة الحيض: ＜
:＞ مرضى الجراحة الكبرى ومرضى أمراض شبه البول
ما إذا كان أي معدن بالداخل * ＜
＞ الأشخاص المصابون بمرض دماغي وعائي (سكتة دماغية من اليارو)
3. احتياطات للعملاء أثناء وبعد الاستخدام
＞ بعد الاستخدام ، يجب على المستخدم إضافة الماء في الوقت المناسب ؛
لا تفرط في تناول الطعام وترتب الطعام وتنام بشكل معقول ؛ ＜
بعد الاستعمال Xiu ＞ احرصي على تقوية الترطيب ومضاد
 





 
اسم العلامة التجارية MLKJ
شهادة MDRCE ، CE ، ISO13485 ، أخرى ، ISO9001 ، MDDCe
خاصية انقاص الوزن ، اخرى ، شد الجلد ، تقليل السيلوليت
تطبيق تجاري

توفير خدمة ما بعد البيع قطع غيار مجانية ، دعم عبر الإنترنت ، تركيب ميداني ، تشغيل وتدريب ، دعم
فني للفيديو ، أخرى ، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية

ضمان سنتان
خاصية فقدان الوزن ، شد الجلد ، تقليل السيلوليت
وظيفة تنحيف الجسم
توفير خدمة ما بعد البيع قطع غيار مجانية ، دعم عبر الإنترنت ، دعم فني للفيديو
اسم المنتج تسلاسكبت
:مزود الطاقة فولت / 110 فولت 50 هرتز / 60 هرتز 220
:نبض 300
:الخدمات OEM OEM خدمة
:وزن كلغ 65
مقابض مقابض 2
تقنية العلاج بالتبريد


