
  TMNanoViمواصفات منتج 

الستعادة الحيوية والصحة الخلوية أو الحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل إصالح اإلشارات على المستوى الخلوي.   TMiNanoV تستخدم أجهزة

 .يساعد نهجنا الفريد المحمي ببراءات االختراع في بدء آليات اإلصالح والتجديد الخاصة بالجسم وتقليل الضرر الناتج عن األكسدة

 بمستويات مختلفة من الكثافة وأوقات الجلسة. ، TMiNanoV نحن نقدم ثالثة أجهزة 

NanoVi Eco™ 

 

 األكثر تقبلا  بالسعر الموديل

 

 جلسات أطولل يستخدم في المنزل •

 

 

ثر ™ هي الطريقة األك NanoVi Ecoإن 
™ إلى   NanoViاقتصادا لجلب مزايا تقنية 

منزلك. شاشة اللمس البسيطة وجهاز التحكم 
عن بعد السهل لألضواء الزخرفية تجعل من  

السهل إعداد نفسك لجلسة استرخاء تعزز 
 الصحة الخلوية وتخفف من ضغوط األكسدة.

 

دقيقة   60هي   Ecoمدة الجلسة القياسية لـ  
أقصر.   جلسات  3-2ويمكن تقسيمها إلى 

يمكن لألشخاص الذين يحاولون استعادة 
الصحة الخلوية وتعزيز الحيوية استخدام 

NanoVi Eco  لفترة أطول بكثير من ™
 دقيقة. 60الجلسة العادية التي مدتها 

 

 

 

 دقيقة  60مدة الجلسة: 

 

NanoVi Pro™ 

 

 األكثر شهرةالموديل 

 

به اعدادات يستخدم في المنزل و •
 تناسب األعمال

الكروت الذكية للتشغيل يشمل تقنية  •
 وضبط الجلسات

 

NanoVi Pro  الخيار األمثل ™ هو
بين السعر واألداء. إنه االختيار رقم  ويجمع

™  NanoViواحد لكل من مستخدمي 
 المهنيين.الخاصين و

 

مع وقت  Ecoأقوى مرتين من  Proجهاز 
دقيقة. يجعل وقت الجلسة األقصر   30جلسة 

من السهل على العديد من أفراد العائلة  
™.   NanoVi Proمشاركة الوقت على 
دقيقة بشكل جيد أيًضا   30تتالءم جلسة مدتها 

بالنسبة لمعظم العيادات والمراكز سواء 
كجلسة مستقلة أو باالشتراك مع خدمة  

 ى. أخر

 

 دقيقة  30مدة الجلسة: 

NanoVi Exo™ 

 

 األقوىالموديل 

 

به اعدادات يستخدم في المنزل و •
 تناسب األعمال

الكروت الذكية للتشغيل يشمل تقنية  •
 وضبط الجلسات

 

NanoVi Exo  هو أحدث وأقوى خيار ™
NanoVi  إنه أقوى مرتين من .™Pro   ،

 .Ecoأو أقوى أربع مرات من  

 

 

  Exoدقيقة فقط ، يعد  15مع مدة جلسة تبلغ 
مثاليًا للرياضيين ذوي األداء والمهنيين الذين  

يساعدون عمالئهم على تعزيز الحيوية ، 
بشكل أسرع ، وحتى للمستخدمين  والتعافي

الخاصين الذين يريدون تأثيًرا كبيًرا في وقت  
  Exoقصير. بالنسبة للمحترفين ، يمكن لـ  

سات  التعامل مع ضعف عدد عمالئك ألن الجل
 القصيرة تعني أوقات استجابة أسرع.

 

 دقيقة  15مدة الجلسة: 

 

 


