Апаратът за балансиране на физичното и биологично електричество Джиаджун,  има за цел да нормализира кръвното налягане, но многогодишни изследвания доказват, че той е много ефективен и при много други болести, като: главоболие и световъртеж, предпазва и подобрява церебрална парализа, лекува коронарна сърдечна болест, както и себорея, алопеция, алопеция ареата, облекчава болки и спазми, оросява мозъка и подобрява анамнезата.

Апаратът се състои от метални третиращи зъбци, VIC електрически окръжности, метална ръкохватка и калъф. Апарата има 21 зъбци, които са като игли и е важно да се употребява правилно и редовно, за да бъде ефективен.

 Преди употреба на апаратът винаги трябва да се измиват ръцете за да има по-добра електрическа проводимост.

Този уред е продукт на съвременната напреднала технология, разработен въз основа на модерната биологична медицина и учението за меридиана на традиционната Китайска медицина.

1. Какъв е ефекта произтичащ от биологичната медицинска теория

Биоелектрическата терапия може да бъде използвана, за да контролира високото кръвно налягане. В Тау Хаи (Таu Наi), биоелектричество това означава електрически феномен на живото тяло. С други думи биоелектричеството съществува във всички живи организми, включително и в човешкото тяло. Затова са разработени диагностичните методи за измерване на физическите и патологични функции на сърцето и мозъка, като електрокардиография и електроенцефалограма.

              Неотдавна едно откритие в медицината доказа, че между високото кръвно налягане и биоелектричеството съществува пряка връзка. При високото кръвно налягане началната фаза и епизодичната фаза, се характеризират с ненормално движение на йони в мембраната на клетката, при което се появяват следните симптоми: понижение на потока на кръвотечение, артериални спазми, повишение на съпротивлението в кръвоносните съдове, което води до повишаване на кръвното налягане.

При използването на апарата Джиаджун, след като взаимодейства с човешкото тяло, неговите VIC електрически окръжности активират биологичен енергиен поток в организма (т.н. вътрешен поток). Те регулират патологичния потенциал на артериалните клетки, отстраняват артериалните спазми, заздравяват образуването на червените кръвни телца, за да редуцират магнитната вискозност и да намалят налягането в кръвоносните съдове и съответно да прочистят и отстранят холестерола, както и да неутрализират мазнините натрупани по артериите, за да прочистят кръвоносните съдове. Така не само бързо спада кръвното налягане, но и дълго време остава стабилно. Уреда намалява качествено и бързо кръвното налягане, а неговата ефикасност се дължи на три групи зъбци с характерна форма. След взаимодействие с човешкото тяло, апаратът събира текущата биологична информация от организма. Чрез тези три групи зъбци се транспортира придобития биологичен енергиен поток, той се запазва и преработва, след което бива предаден чрез водещите зъбци, стимулирайки клетките на патологичия потенциал в биологичната затворена верига да се приспособят. Процеса води до успешното намаляване на кръвното налягане, чрез активиране на потенциала на човешкия организъм.

2. Апаратът и научните постижения на учението за меридианите

Меридиан е общото име за т. нар. транс - сфигмо и нет сфигмо. Транс означава канал , нет означава мрежа. "Транс сфигмо лежат дълбоко между мускулните влакна, докато близо до повърхността се намират нет сфигмо, и те могат лесно да се напипат."

От 1950-та година, когато меридианите се изучават чрез био-електричеството се установява, че тази био - енергия може да бъде транспортирана по тези (сфигмо) канали. Потокът и потенциалът може да бъдат пренесени през кожата, чрез металните зъбци на апарата, върху мрежа от точки с по-добро зареждащо свойство на електричеството и по-силен поток, действащ на същия принцип както този на акупунктурата. Понататъшни изследвания доказват, че меридиана има ниско съпротивление към електрическия поток през каналите. Чрез експерименти, се установява, че повече хранителни вещества могат да бъдат транспортирани от кръвоносните съдове към клетките и съответно да подпомогнат метаболизма. Ако приемем, че човешкият организъм е машина, а тъканите са нейните части, то меридианът е като ос между частите на тази машина. В здравото тяло меридианът е като отпушено движение. И обратното, ако меридиана има физиологично разстройство , "като несмазана част от машина", то това би причинило неразположение и ще доведе до болести. Както е посочено в "Хонгти ин меридиан" : меридианът е базата на зараждане, формация и лечение на болестите. Изчистването, отпушването на меридиана е начина да прочистим и излекуваме нашето тяло. Главна цел на Китайската традиционна медицина е организмът да остане изчистен (отпушен) за да бъде здрав.

На същия принцип работи апаратът за балансиране на физичното и биологично електричество, чрез биоенергията, той прочиства меридиана и намалява кръвното налягане.

Клинични наблюдения

Доказано е в болниците на редица страни, че при пациенти с хипертония от 3 до 5 минути след използването на апарата, кръвното налягане се нормализира.

При алопеция и алопеция ареата, пациентът трябва да се третира три пъти дневно, по три минути и да прави от двадесет до тридесет разресвания всеки път. В рамките на пет минути, уредът ще облекчи болката.

Продължителната употреба на апарата ще Ви поддържа здрави и красиви завинаги.

Режим на работа

Този продукт е разработен от Гао Джиаджун, спечелил осем международни награди за изобретението с неговата медицинска и биологична теория, който лекува успешно високото кръвно налягане. В сравнение с други продукти апарата има ПРЕДИМСТВА като:

- Малък размер. Диаметърът му не надвишава 10 см и може да бъде използван и държан с една ръка от възрастни.

- Той е много лек, може да бъде носен навсякъде, без да пречи и може да бъде използван докато третиращите зъбци се износят.

- Апаратът няма магнитно поле и кабели, не е нужно електрическо захранване, няма акупунктурно пробождане. Благодарение на голямата си контактна повърхност той покрива акупунктурните точки и започва да функционира веднага, не Ви е необходима чужда помощ, няма ограничение във времето на ползване.

- Ефектът му се проявява много бързо. Кръвното налягане спада от три до пет минути, а продължителното му използване може да замести медикаментите, което ще помогне да избегнете страничните им ефекти.

- По отношение на кръвното налягане апаратът има двупосочна функция. Ефективен е както за понижаването на високото кръвно налягане, така и за повишаването на ниското кръвно налягане.

- При продължителното използване на апарата се контролира алопеция и алопеция ареата. При хора на средна и млада възраст стимулира растежа на косата, възвръща естественият и цвят, като спира побеляването й. Апаратът помага при косопад, алопеция, главоболие и кръвно налягане, но само при редовна и продължителна употреба. Същевременно може да Ви предпази от косопад, да подобри кръвоснабдяването на скалпа и корените на космите, да подхрани фоликулите им, което да подобри растежа на косата.

* Забележка: при некроза на фоликула на косъма не помага.

- Този апарат е необходим продукт за здраве и дълголетие. Препоръчва се на студенти и ученици, тъй като той стимулира оросяването на мозъка, подхранва го, засилва имунитета и анамнезата.

      Профилактичната му употреба ще Ви предпази от проблеми с кръвното налягане, от мозъчни и сърдечни болести, ще премахне главоболието причинено от вредните облъчвания от слушалки, мобилни телефони, работа с компютър и т.н., както и ще Ви разкраси.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. При лекуване на хипертония

Препоръчително е преди употребата на апарара да измерите кръвното си налягане, след като приключите с манипулацията починете за 10 минути и измерете отново кръвното си налягане. Като цяло налягането спада с околo10 до 30mmHg и се стабилизира след употреба на уреда за 15-20 дни. Забележка: не говорете по време на манипулация с уреда и измерване на кръвното налягане.  

Понижаването на кръвното налягане с апарата на Джиаджун се извършва в следните четири стъпки:

 а) Декомпресия на главата: Дръжте металния обръч с една ръка, като зъбците се допират до кожата на главата, движете балансирано нагоре и надолу, както когато си разресвате косата. Извършете това движение около 20 - 30 пъти за минута. Желателно е да се прави 2-3 пъти на ден с времетраене от 3 до 5 минути.

б) Декомпресия с две ръце: Дръжте с едната ръка металния обръч с разгънати пръсти, а другата поставете с края на пръстите си върху зъбците на апарата и го задръжте пред коремната област за 3-5минути. Повторете поне три пъти дневно.

      Този метод може да заздрави артериалните стени, да подобри клетъчния дисбаланс чрез електрическия поток произведен от VIC окръжностите за да успокои артериалните спазми и кръвоносните съдове, и да намали кръвното налягане.

в) Декомпресия върху сърцето: Дръжте апарата с една ръка за металния обръч, и поставете зъбците върху кожата на гърдите пред сърцето с продължителност от 3 до 5 минути, 3 пъти дневно.

Този метод е подходящ за хора страдащи от сърдечни заболявания, хипертония, задушаване и т.н.

г) Лечение чрез поставяне върху китката: Дръжте апарата с една ръка за металния обръч, поставете върху китката, по-точно върху  мястото Неигуан (акупунктурна точка) за 3-5 минути. Неигуан се намира между двете сухожилия над дланта, около 2 инча над китката.  Методът е подходящ за пациенти със хипертония, сърдечни болести и тахикардия.

Съвети за спиране на медикаментите

След като започнат употребата на апарата за регулиране на кръвното налягане, пациентите с хипертония могат да спрат лекарствата които взимат, но това зависи и от състоянието, в което се намират (тежко или леко).

При пациенти с хипертония първи стадий, след използване на апарата за около 2 - 3 седмици кръвното налягане постепенно се стабилизира и нормализира. След това може да се започне намаляване на дозата на предписаните медикаменти постепенно.

При пациенти с хипертония от втори стадий на болестта, след използването на апарата от 5 - 7 седмици, кръвното налягане постепенно се стабилизира и след като остане нормално за определен период от време, под лекарски контрол може да се започне ограничение на медикаментите.

При пациенти с хипертония от трета фаза (най-тежка), след използването на апарата от 7 - 9 седмици кръвното налягане се нормализира и може да се намали количеството на лекарства, които са предписани под лекарско наблюдение.

3абележка: Пациенти, които приемат лекарства за кръвно налягане дълго време, би следвало да намалят постепенно първо количеството, а по-късно и честотата на взиманите медикаменти.

2.Спиране на косопада

При третиране на хипертония чрез разресване на косата, към меридиана на главата, се стимулира цялото тяло, активират се Ин и Ян енергиите, стимулира се кръвообращението, засилва се имунитета и се лекува цялото тяло.

При дългите клинични изследвания, е установено, че освен хипертония и сърдечни заболявания, апаратът успешно лекува и косопад, себорея, оплешивяване в следствие на себорея, алопеция ареата, освен това подобрява и спомага растежа на косата, възпрепятства побеляването, възвръща естествения цвят и заздравява косъма.

Употреба при косопад и алопеция арета: Дръжте апарата с една ръка за металния обръч и разресвайте предната част на главата. Като започнете от центъра движете апарата от горе надолу, и съответно от дясно наляво, след това продължавате от центъра на главата към челото (по същия начин , напред - назад, нагоре - надолу). Повторете 10 пъти.

След това разресвайте задната част на главата от центъра към тила (през точка Баихуи) по същия начин, като повторите отново 10 пъти. Преминете към по специалните зони с по-голям натиск. Зона 1 се нарича Лухуи, тя се намира на темето (малко под средата на главата и непосредствено над

Масажирайте Зона 1 и Зона 2 (акупунктурните точки) по - интензивно около 3 минути, като правите около 20-30 разресвания на минута. Добре да използвате уреда и върху белите коси, и върху засегнатите от косопад и алопеция места.

       Забележки:

            - Разресвайте поне три пъти дневно косата. Колкото повече, толкова по-добър ще бъде резултата. Мъжете, може да имат по бърз ефект, тъй като имат по къса коса от жените.

            - Не натискайте прекалено силно апарата към кожата, за да избегнете разраняване на тъканта.

            - Възвръщането на естествения цвят на косата може да бъде подпомогнато от яденето на т.н. черни храни, като черен сусам, морски водорасли, орехи и мушмули;   пиенето на повече вода също помага за растежа на косата. Когато разресвате и миете косата си е нормално да падат от 30 до 100 косъма. Загубата на повече от 100 косъма е показател за болестно състояние.

3. Лекуване на главоболие и подобряване оросяването на мозъка

При главоболие, виене на свят, причинени от претоварена работа, стрес, нерви, вредни облъчвания от слушалки, мобилни телефони, работа с компютър (електромагнетична радиация) е полезно да се използва апарата за балансиране на физичното и биологично електричество от 3-5 минути след първите симптомите. За студенти и ученици апаратът се препоръчва за подобряване оросяването на мозъка и по-бързо запаметяване.

Употреба: Дръжте апарата с една ръка за металния обръч и разресвайте центрирано по продължение на главата 20 - 30 пъти като допирате зъбците плътно до кожата. Облекчението ще настъпи от 3 до 5 минути след употреба.

       Забележка: при човек в нормално здраве с главоболие или световъртеж причинени от работа, стрес, мобилни телефони, работа с компютър, радиацията може да бъде премахната до 2 минути след употреба.

4. Облекчаване на болка

Приложете метода за локален масаж. Той е доказан в клиничната практика на много страни, и помага при ставни болки, зъбобол, стомашни разстройства, болки в кръста и гърба, болки в раменните стави, камъни в бъбреците и възпаление на панкреаса.

Дръжте апарата с една ръка за металния обръч и задръжте зъбците върху болното място, като масажирате кожата по посока на часовниковата стрелка. Ако друг човек помага при процедурата, асистиращият трябва да държи ръката на болния докато извършва масажа, за да е затворен кръгът на енергия. Болката ще премине от 3 - 5 минути след манипулацията. Като допълнение може да масажирате и гръбнака от двете му страни.

5. Подмладяване и разкрасяване

Дръжте апарата за балансиране на физичното и биологично електричество с една ръка и масажирайте внимателно лицето с обратната страна на металния обръч. Третирайте лицето по 3 пъти на ден с продължителност 30 минути всеки път.

Това помага за отстраняването на мъртвата кожа от лицето и изглажда бръчките. Резултатът е видим до 28 дни след редовна употреба. Освен това при използването на апарата, може да не се тревожите и за кръвното си налягане. Уредът действа успоредно и Ви подържа здрави.

Бележки при употребата

- По време на употреба, пациентът трябва да бъде спокоен.

- Препоръчва се манипулациите да се извършват в топла стая. Тогава   кръвоносните съдове се разширяват и електрическите кръгове имат по голям ефект върху кръвообръщението.

- Ако уредът не действа при някои хора, то те трябва да мият ръцете си всеки път преди употребата му, за да има по голяма електрическа проводимост.

- Когато вече сте постигнали желания ефект и кръвното налягане се е стабилизирало, а косопадът е спрял, използвайте апарата веднъж дневно по 3 минути за профилактика, като правите по 20 - 30 движения на минута.

- Когато апарата бива използван при контакт с човешкото тяло индикатора е светъл, което значи, че електрическите кръгове функционират нормално. Когато индикатора не свети апаратът не функционира. /проверете батериите/

- Когато няма да ползвате апарата дълго време, извадете батериите.

Съхранение:

- При продължителна употреба на апарата, той се замърсява със себум, прах и мръсотия между зъбците и е наложително да го почиствате редовно. Почистването се извършва с чиста кърпа напоена със спирт или почистващ препарат.

- По време на манипулация не разглобявайте апарата, това може да го повреди.

- Не съхранявайте апарата на пряка слънчева светлина и високи температури.

- Предпазвайте го от силни удари, падане и не го хвърляйте.

- Апаратът може да бъде използван след като измиете косата си и дори по време на баня, това не уврежда електрическите кръгове.

