
Felicitari! Tocmai ati achitionat Stiloul pentru acupunctura "Wochuan” 
Stiloul de acupunctura este o modalitate convenabila de a administra o terpaie de joasa tensiune, o metoda 
care se dovedeste ca are mai multe beneficii pentru sanatate. Terapia cu joasa tensiune nu este o 
tehnologie noua, desi nu este bine cunoscuta in lumea occidentala, aceasta este frecvent utilizata in 
medicina traditionala chinezeasca (TCM), uneori in loc sau in combinatie cu acupunctura.  

5 beneficii de ansamblu a folosirii stiloului de acupunctura: 

• Stiloul de acupunctura este usor de folosit si este portabil, se poate folosi rapid atunci cand 
este declansata in mod automat contractia musculara, cand muschii sunt greu de izolat sau 
cand un anumit muschi este imobilizat. Contractia impulsurilor functioneaza in mod eficient 
si previne atrofierea muschilor.  

• Calmeaza durerile prin blocarea anumitor semnale de durere care se misca in corp pornind de 
la sistemul nervos la creier.  

• De asemenea, are rolul de a stimula muschii fetei si a corpului, precum si intinerirea pielii. 
Ajuta la dizolvarea tesutului subcutanat pentru a reduce ridurile si pielea lasata. 

• Stiloul de acupunctura poate fi folosit in localizarea acupunctelor din corp. Impulsurile 
electrice usoare date de tensiune actioneaza in acelasi mod ca terapiac cu acele normale de 
acupunctura. 

• Studiile au demonstrat ca terapia cu tensiune scazuta este de mare ajutor in reducerea 
radicalilor liberi care se afla in sange. Stiloul de acupunctura poate epura organismul de 
infectii virale si bacteriene si chiar are propietatea de a revigora celulele moarte asociate cu 
cancerul. 

Metode de precautii: 

• A nu se folosi stiloul de acupunctura daca aveti un stimulator cardiac, regulator de puls, inima 
artificiala, plamani sau alte dispozitive medicale electonice care ajuta la sustinerea trupului.  

• Nu il utilizati in dus, cada, piscina sau umiditate ridicata.  
• Nu il utilizati pe langa membranele mucoase sau pe alt orificiu din organism. 
• A se feri de copii si de animalele de companie 
• Consultati un medic inainte de utilizare, daca: sunteti gravida, aveti o afectiune cardiaca grava 

sau alte boli care ameninta viata.  
• Nu il utilizati pe oricine care este in imposibilitatea de a vorbi sau este inconstient. 
• Nu incercati sa il desfaceti sau sa il reparati singuri. Acest lucra va anula garantia.  
• Daca nu il utilizati pentru o perioada mai lunga de timp, va rugam sa ii scoateti bateria.  

Cum sa utilizati stiloul de acupunctura:  

• Folositi o baterie AA pe care o introduceti in dispozitiv. 
• Porniti aparatul si apasati pe jumatatea inferioara a butonului de comutare negru. Numarul 1 

ar trebui sa apara pe ecran. Repeta pentru a creste puterea pana la 9.  
• Folositi o cantitate mica de gel farmaceutic pe zonele in care folositi stiloul de acupunctura. 
• Incepeti sa folositi aparatul pe un cadru scazut-mediu (treapte 3-4), daca nu simtiti nimic din 

prima, glisati varful in jurul zonei generale pana cand simtiti senzatie de puls. Daca in 
continuare nu simtiti nimic, apasati butonul si setati-l la o viteza mai mare. 

• Continuati cu alunecarea varfului de la stilou pana in momentul in care simtiti un impuls mai 
puternic. Atunci cand pulsul este puternic inseamna ca a fost localizat zona cu nevoi care va 
este stimulata.  


