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LaadkabelWaarschuwing

Hou dit product droog en op kamertemperatuur of in een opslagdoos
Laad de batterij niet te lang op voor maximale levensduur
Als u de Pulse lange tijd niet gebruikt, berg hem dan op in de doos
De buitenkant van de Pulse kan worden gereinigd met alcohol of zeep
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Gebruik dit apparaat niet in combinatie met een medisch implantaat (zoals een

pacemaker). Dit kan gevaarlijk zijn

Gebruik dit apparaat niet op huidaandoeningen, zoals wonden of eczeem

Gebruik dit apparaat niet in ruimtes met een te hoge luchtvochtigheid zoals

badkamers

Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor gemaakt is

Repareer het apparaat niet zelf, haal hem niet uit elkaar  en raadpleeg Boostiv

Geef dit apparaat niet aan kinderen onder de 4 jaar oud

Gebruik waarschuwing

BOO S T I V

 Rust modus: Om extra rust te stimuleren, kan witte ruis muziek de rust

stimuleren in combinatie met de Boostiv Pulse. luister bijvoorbeeld

zachte rustige muziek voor het slapen gaan met de Boostiv White Noise

Machine. Lig vervolgens in bed met de Boostiv Pulse, en val rustig in

slaap  door gecontroleerde ademhaling en een rustgevende sfeer

 Rust voor het hele lichaam: probeer uw gehele lichaam te ontspannen.

Begin met het vinden van een lekkere plek in bed of in uw stoel, ontspan

uw spieren en geniet van de rust

 Ademhaling: Eerst, open uw mond, haal diep adem en blaas ook weer
rustig uit. Sluit vervolgens de mond, haal door uw neus diep adem terwijl
u tot 4 telt. Hou vervolgens 7 seconde uw adem in en blaas vervolgens
weer uit terwijl u tot 4 telt. Doe dit in combinatie met de Boostiv Pulse
voor een ongekend rustgevend effect 
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2.

3.

Tips voor verbeterde rust

Over de Boostiv Pulse

Slapeloosheid Stress moment

Hoofdpijn Vermoeidheid

Nek klachten Pijnscheuten

Voorbereiden voor een examen, studeren,
belangrijke presentaties, emoties, stress, werkdruk,
angst, slapeloosheid of onrust. Met de dagelijkse
toenemende druk in de moderne wereld is het
steeds vaker voorkomend om te maken te krijgen
met stress, angst en depressies. Na een lange
werkdag is het voor veel mensen moeilijk om rust
te krijgen en de slaap te vatten vanwege de
gebeurtenissen overdag. Dit stapelt zich op, en
zorgt voor fysieke en mentale problemen.

Na lange onderzoeken  gedurende 2 jaar,
discussies met psychologen en slaaphulp experts
de Boostiv Pulse uitgebreid te hebben getest,
hebben wij uiteindelijk de perfecte slaaphulp op de
markt kunnen brengen.

Middels slimme electroden therapie kan de Pulse
stress, slapeloosheid, angst en depressies
voorkomen.  

De electroden zijn speciaal ontworpen om via de
handpalmen lichte pulsen te sturen naar delen van
de hersenen via het lichaam. Hierdoor worden
slaap en rust bevorderende stoffen aangemaakt in
het brein. Dit draagt bij aan het sneller en dieper in
slaap vallen, verminderen van stress en pijn,
verhogen van de gemoedsstemming en zorgt
ervoor dat depressies worden voorkomen.

De electroden stimuleren delen in de
hersenen door pulsen te sturen in het
lichaam. Hierdoor wordt Melatonine,
Serotonine en Cortisol aangemaakt.
Dit draagt bij aan het verbeteren van
rust en slaap, en wegnemen van
stress en angst

Wanneer je last hebt van stress of
angst, houdt u de Pulse in uw rechter
hand! Hierdoor voel je je weer
energieker, enthousiast en goed.

Het effect van de Boostiv Pulse hangt af per
persoon. De ene ervaart het gebruik als zeer
effectief, en de ander heeft langer de tijd nodig om
te genieten van de positieve effecten.

Daarom adviseren wij om minimaal 1 tot 2 weken
de Boostiv Pulse in gebruik te nemen. Speel met de
pulse standen om de meest effectieve sterkte te
vinden voor uw eigen gebruik.

Gebruik de Boostiv Pulse voor het slapen gaan.
Wanneer je 20 minuten voor het slapen gaan de
Pulse gebruikt, zult u merken dat u rustig in slaap
valt. Gebruik het apparaat in bed voor het slapen,
lig in een rustige houding en laat de pulse in de
handpalm liggen. 

Na 20 minuten schakelt de Pulse zichzelf uit, en is
er voldoende stoffen aangemaakt in het lichaam
om rust en slaap te bevorderen, en angst af te
laten nemen.

Wanneer je last hebt van slapeloosheid of
onrust, houdt u de Pulse in uw linker hand!
Hierdoor valt u sneller in slaap, voelt u zich
uitgerust en kunt u stevig doorslapen.

Houd het metalen materiaal in de
handpalm

De hand is het 2e brein van het lichaam.
De linker hand controleert het rechter deel
van de hersenen. Het rechter deel van het
brein is verantwoordelijk voor de emoties,
bewustzijn en creativiteit.

De rechterhand controleert de linker
breinhelft. Deze helft is verantwoordelijk
voor de logica van het lichaam, denk
methode, taal skills, lezen en schrijven en
communicatie

Er zijn 2 methodes van gebruik. De hoge frequentie en lage
frequentie, ook wel energieke modus en rustgevende
modus. 

Druk om de 'M' knop om de energieke modus aan te
zetten. Houd het apparaat in de rechterhand voor de beste
boost!

Houdt het metalen oppervlakte in de handpalm voor het
beste resultaat, en gebruik de Pulse ongeveer 20 minuten.
het beste resultaat is 2 maal per dag.

Voor de rustgevende modus kunt u de knop bovenop
draaien met de klok mee, om het apparaat aan te zetten.
Door de knop te draaien, worden de pulsen sterker.

De rustgevende modus is voor gebruik in de linkerhand, de
energieke modus werkt het best in de rechterhand.

Hoe gebruik je de Pulse

Lage frequentie na het aanzetten
van de Pulse

Druk op de 'M' knop voor de hoge
frequentie


