Brugsanvisning
Triomed Vital producerer super svage bølger, der ligner de menneskelige energi
bølger. Disse bølger kan forbedre cellemembranen og kommunikationen
mellem cellerne, hvilket igen fører til store sundhedsmæssig effekt, med blandt
andet: Afbalancering af nervesystemet, udrensning af kroppen på celleniveau,
anti-inflammatoriske og anti-allergiske virkninger og øget cellulære optagelse af
næringsstoffer.

Program 1, 3, 4 omhandler forskellige modulationer med millimeter bølger
(MMV).
Program 2 behandler både med millimeter bølger (MMV) og en infrarød sender
(IR) og program 5 tillader kun infrarød (IR) behandling.
Program 1 "Harmony" (30 min) Maksimal daglig brug 2 timer
Kan bruges på afstand, men ikke mere end 50 cm fra kroppen. Kombineret brug
af programmet "Harmony" med andre programmer øger kun effekten på
kroppen. Når "Harmony" programmet er på, opkræves vandpartikler i luften.
Disse ladede partikler kan til gengæld eliminerer elektromagnetiske smog,
hvilket er ekstremt vigtigt for alle biologiske skabninger som (mennesker, dyr,
planter).

Brugen af programmet "Harmony", fører til en harmonisk tilstand. Denne
harmoniske tilstand forbedrer organismens samlede modstand mod ugunstige
faktorer, samt at styrke kroppen fysisk og forbedrer kognitive og
følelsesmæssige tilstande.
Dette program kan også anvendes til balancering af nervesystemet – der er en
afgørende faktor for et godt helbred.
Med programmet "Harmony" kan man også strukturere vandet og
vandbaserede produkter.
Sæt programmet til at fungere i et minut gennem et glas eller en plastikkop (
tykkelser på over 4 mm bør undgås). Derefter skal det strukturerede vand
drikkes på en gang og uden konstitueret.
Program nummer. 2 "kontrol" (tid 10 min) Maksimal daglig brug 1 time
Triomed + vand
Afgiftning af kroppen, immun-korrektion, normalisering af metabolisme,
forbedring af indre organer funktion.
Bruges lokalt på problemområder eller på de organer der skal behandles med
akutte og kroniske helbredsproblemer. Dette er det bedste program at
behandle trigger zoner og akupunkturpunkter.
For at genoprette strømmen af energi i kroppen behandles finger eller tå tips, et
minut / peak. Effektivt kan anvendes til kosmetiske formål.
Program No. 3 "Terapeut" (tid 15 min.)
Maksimal daglig brug er 2 timer
Programmet gør det muligt og hurtigt at genopretning af normal kropsfunktion.
Fordel anvendes i alvorlige, akutte tilstande (hudafskrabninger, forbrændinger,
blødning), fordi den accelererer regenerering af beskadiget væv. Reducerer
inflammatoriske processer og smerte. I nødsituationer, kan du bruge dette
program flere gange efter hinanden.
Placere enheden så tæt på det markerede område som muligt. Derefter starter
programmet. Lad enheden til at forblive i området (kunne være for lang tid).
Apparatet sporer problemet automatisk og starter den rigtige frekvens for
helbredelse.

Program No. 4 "Anti-Stress" (tid 12 min.)
Maksimal daglig brug 1 time
Bruges til træthed, udmattelse, overanstrengelse, ekstrem irritabilitet, psykoemotionelle stress, søvnforstyrrelser, depression. Det fremmer en sund reaktion
af kroppen til ekstern stimulus. Optimerer alle stadier af reaktion på aggressive
stressfaktorer. Har en meget afslappende virkning. At aktivere de anti-stress
effekter anbefales at anvende indretningen ved et punkt på håndleddet, i
midten af indersiden af venstre og højre håndflade. Hvis du ikke kan slappe af
eller sove, arbejde med anti-stress program for Targus (den lille bule på det ydre
øre ved indgangen til det ydre øre). Hvis du står for flyvning, klimaforandringer,
ophold i forskellige tidszoner, kirurgi, etc. er det fordelagtigt at arbejde med
anti-stress anvendelse én gang dagligt i 3-4 dage før. Kan anvendes hængende
på max. 10 cm fra kroppen.
Program No. 5 "Energi" (tid 5 min.)
Maksimal daglig brug 30 minutter
Lav intensitet, at infrarøde effekter optimere forsyningen af energi i kroppen.
Behandlingsvarigheden pr område er 5 minutter. For at styrke energiforsyning
før betydelig fysisk aktivitet (sportsfolk) øger programmet varighed op til 15
minutter / område. Ved hjælp af programmet 5 "Energi" ansigt behandling
programmer No. 3 og 4 øget effektiviteten af disse behandlinger.
Beskrivelse af arbejdet med indretningen
• Før du begynder, skal du vælge det ønskede program, og tryk på knappen for
at starte maskinen.
• Når du bruger program nr. 2-4 vil bagsiden af apparatet (det lille runde pit,
hvor pladsen krystal vises) for at være i kontakt med kroppen eller vandet.
• For at ændre programmet, holde knappen nede og enheden gradvis ved at
flytte til andre programmer, som indikeret af lysdioderne lyser app.2
sek./program. Slip knappen, når det valgte program. Lysdioderne og lyden
tændt samtidigt. Lyden kommer med hver anden løbet af programmet.
• Behandlingstiden er programmeret i programmet. Når programmet er færdig
med at køre, slukkes automatisk.
• Det er muligt at slukke for maskinen når som helst ved at trykke på
betjeningsknappen.

BRUG AF TRIOMED VITAL I HVERDAGEN
Hver dag legemet udsættes for en række forskellige faktorer (naturkatastrofer,
teknologiske, psykologiske og fysiske), som kan være enten gavnlige eller
skadelige. Disse kan forstyrre kroppens balance og funktion. Ubalance /
disharmoni, i sidste ende fører til patologiske lidelser og sygdomme. Det er ikke
let at beskytte sig mod disse faktorer, men det er meget muligt at tilpasse sig til
dem. Jo hurtigere tilpasning, de lavere energitab. For at sikre et godt helbred, er
det nødvendigt hele tiden at opretholde harmoni og balance i kroppens energi
og information. TRIOMED VITAL er din uundværlige assistent, der hjælper dig
med at opretholde en dynamisk balance i kroppen, som er afgørende for en
stabil og godt helbred.
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