BELANGRIJKE MERIDIAANLIJNEN- EN PUNTEN
WELKE MET DE MERIDIANBALL® TE BEHANDELEN
ZIJN
• verzorging van ons lichaam
• preventief tegen
ziekten/degeneratie
• elasticiteit van ons lichaam
behouden
De intensiteit van het kloppen van de
meridianen aanpassen aan je eigen
behoefte. De bedoeling is een aangenaam
en ontspannen gevoel te ervaren. Intensievere
kloptechnieken en kennis betreffende het
kloppen zijn te vinden in het handboek van de
Meridianball®, uitgegeven door Prof. H.c. Sui
QingBo. Hiervoor zijn ook workshops te volgen.
Het meridiaankloppen is een methode, welke
in de kloosters in China al door de Taoïsten is
ontwikkeld als middel ter verzorging van het
lichaam. De keizer uit het oude China, werd
om lang te kunnen leven, behandeld met de
meridiaanklopper.

Pas later werd deze methode vanuit de Chinese
geneeswijze ingezet en gecombineerd met
de TuiNa massage (klassieke acupressuur) en
met de QiGong. In de loop van de tijd werden
er steeds meer behandelingstechnieken
ontwikkeld. B.v. voor de basis-verzorging van ons
lichaam, chronische ziekten, hoge bloeddruk,
hartklachten, spijsverteringsproblemen, spier- en
gewrichtspijnen, rugproblemen en spanningsproblemen. Het gebruik van de Meridianball®
is gebaseerd op de principes van de TCM, met
name de meridiaan-theorie. Met de balvormige
kant (bal) wordt licht en ritmisch over de
lichaamsdelen en de meridianen geklopt,
dit om de levensenergie (Qi) te versterken en
de fysiologische functies van onze organen
te harmoniseren. Met de spitse punt van de
Meridianball® (punt) kan men een speciﬁek
punt behandelen. Om de Meridianball® goed
te kunnen gebruiken is een goede grip van
de Meridianball® belangrijk. Om de spieren te
verzorgen klopt men deze tot de eigen grens,
welke goed te verdragen is. Zo worden onze
meridianen geactiveerd en verbetert de kwaliteit
van ons bloed, daarmee
ook onze levensenergie.
Na behandeling kan
een lichte spierpijn
optreden, gevolgd
door een aangename
lichaamswaarneming.
De behandeling is
zonder bijverschijnselen
en regelmatig gebruik
bevordert de vitaliteit
van het lichaam en de
geest. “Het ouder worden
van de mensen begint
bij de benen” is een
oud Chinees gezegde.
Daarom is het voor
ouderen bijzonder geschikt
om dagelijks de benen en
de buik te kloppen.

Meridianball

®

MANUEEL MASSAGE APPARAAT ONTWIKKELD
VANUIT PRINCIPES VAN DE TRADITIONELE CHINESE
GEZONDHEIDSLEER DOOR PROF. H.C. SUI QINGBO.
DAGELIJKS KLOPPEN VOLGENS HET
MERIDIAANSYSTEEM BEVORDERT
ONZE VITALE FUNCTIES!

Lebenspﬂege®
T R A D IN G

Doel van de Meridianball® en gebruiksaanwijzing
hiervan
De Meridianball® is een apparaat ter stimulering
en activering van meridiaanpunten en voor
gerichte massage van gespannen spieren.
Heeft u twijfels met het gebruik van dit apparaat,
vraag dan advies aan een Orthopedische arts of
een arts uit de Trad. Chin. Geneeswijze.
Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van
de bal zorgvuldig door! Gebruik het apparaat
enkel voor datgene waarvoor het bestemd is!
Laat het apparaat niet binnen het bereik van
kinderen liggen. Het is niet geschikt voor kinderen
of personen met beperkte mogelijkheden om
dit zonder toezicht te gebruiken! Het mag enkel
door personen gebruikt worden, die zich in
de positie bevinden deze Meridianball® met
zekerheid te gebruiken .
Kinderen, ouderen en of mensen met een
beperking mogen deze Meridianball® niet zonder
toezicht gebruiken.
Bij zwangerschap zorgvuldige
voorzorgsmaatregelen nemen en de eigen
belastbaarheid in de gaten houden, of het
gebruik van de Meridianball® met eigen arts
bespreken.
Bewaar de Meridianball® in een droge
omgeving. Het is niet beschermd tegen het
indringen van vocht. Houd het apparaat ook uit
de stralen van de zon, erge hitte of erge kou!

Reiniging en desinfecteren
Omdat deze Meridianball® vaak in aanraking
met de huid komt, moet deze regelmatig
gedesinfecteerd worden. Het apparaat is niet
waterdicht!
Vermijd ook het apparaat volledig in vloeistof
onder te dompelen. Neem het af met een doek
bevochtigd met desinfecteermiddel voor plastic,
rubber en hout.

Verpakkingsmateriaal
Houd de plastic verpakking uit de buurt van
kinderen! Plastic zakken kunnen tot verstikking
leiden!

TecHniScHe GeGeVenS en afMeTinGen
• LxHxB: 425x125x70mm
• De gebruikte materialen zijn getest onder
standaard ISO-9001.

Voorzichtigheids-maatregelen bij ziekten
De Meridianball® mag bij onderstaande ziekten
niet gebruikt worden!
Tuberculose / goedaardige- en kwaadaardige
tumoren / huidproblemen / aderproblemen
/inwendige bloedingen / trombose / open
wonden / bloeduitstortingen / spataderen
/ onbestemde kuit- of gewrichtsproblemen.
Gebruik de Meridianball® ook niet als
lichaamsdelen verdoofd zijn / of wanneer er
een chirurgische ingreep zal plaatsvinden!
Als er medische vragen ten aanzien van het
gebruik van de meridiaanbal zijn, stel uzelf dan in
verbinding met uw arts!

Klopperbal

Garantie
Er is een garantie van 1 jaar na datum
van aankoop. Dit product wordt vanuit de
nieuwste fabricagemethode gemaakt en aan
uitgebreide kwaliteitscontrole onderzocht. Wij
garanderen de onberispelijke hoedanigheid
van dit artikel. Binnen de garantieperiode zullen
wij kosteloos problemen herstellen. Zullen zich
opnieuw onverwachte gebreken voordoen,
stuur dan dit artikel zorgvuldig verpakt aan onze
klantenservice retour. Om uw klacht zorgvuldig
te behandelen, vragen wij u een omschrijving
van uw klacht erbij in te sluiten.
Niet onder garantie vallen die problemen die
onder onzorgvuldig behandelen vallen zoals b.v.
kapotte aansluitingsstukken. Ook slijtage valt niet
onder garantie.
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