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Lời chúc phúc của Giáo hoàng 
Benedict XVI cho sự đóng góp 
của Richway vào cải thiện việc 
chăm sóc sức khỏe.

Công nhận từ Hoàng tử Fushimi của 
Cơ quan Văn hóa Nhật Bản

Lời mời cho Richway từ Nhà Trắng 
Hoa Kỳ

CEO Richway Jeanna Kim và Nữ 
hoàng Malaysia

Bằng khen đặc biệt của Hiệp hội 
Liên hợp quốc

Đức Thánh Cha Benedict XVI trân 
trọng ban Phước lành tông đồ cho 
Tiến sĩ Jeanna Chun Kim của Richway 
International, Inc., với việc bạn nhận 
được sự công nhận của Liên Hợp Quốc, 
vì sự tiên phong trong việc thúc đẩy Tăng 
cường Chăm sóc sức khỏe và khơi dậy 
vô vàn ân sủng thiên đàng và nối tiếp sự 
bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Vatican

Richway Japan đã nhận được giải thưởng từ 
Hoàng tử Fushimi của Cơ quan Văn hóa Nhật 
Bản vì đã đóng góp vào việc thúc đẩy chăm sóc 
sức khỏe cho người dân Nhật Bản.

Năm 2006, Richway được Tổng thống Hoa Kỳ công 
nhận là công ty xuất sắc và người sáng lập được mời 
đến Nhà Trắng dự tiệc tối do Tổng thống Bush chủ trì.

Hoàng gia Malaysia sử dụng Nệm Biomat.

Tiến sĩ Jeanna Chun Kim, C.E.O. 
Richway International, Inc. 
Để ghi nhận những đóng góp, cống hiến tuyệt vời 
của bà trong việc thúc đẩy nâng cao sức khỏe 
của mọi người. Bà cũng đã thể hiện năng lực 
lãnh đạo và các cam kết mạnh mẽ với việc Tăng 
cường hoạt động chăm sóc sức khỏe cơ bản vì 
lợi ích của những người cần đến và xã hội nói 
chung. Chứng kiến sự công nhận những điều 
trên, tôi theo đây đặt tay và đóng Con dấu chính 
thức của Hiệp hội Liên hợp quốc, vào ngày 16 
tháng 6 năm 2009, tại Jakarta, Indonesia.
Giáo sư Kernal Roemawi MD, Ph.D.



Richway
Truyền bá Thông điệp khắp thế giới

LỜI CHÀO TỪ RICHWAY TẠI HAWAII
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Richway & Fuji Bio Inc.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy sản phẩm của chúng tôi có chất lượng vượt trội và mang lại nhiều lợi ích 
sức khỏe. Richway & Fuji Bio Inc. luôn nỗ lực cải tiến và đổi mới những cách thức giúp bạn vừa vui sống vừa 
khỏe mạnh. Chúng tôi tạo ra tất cả các sản phẩm của mình bằng công nghệ, kỹ thuật và phương pháp tiên tiến 
để đáp ứng kỳ vọng về chất lượng, hiệu quả và thiết kế chuyên nghiệp. Nệm Biomat được hàng nghìn người sử 
dụng khắp thế giới. Sản phẩm đã giúp người dùng trở nên khỏe mạnh hơn và chúng tôi tự tin rằng nó cũng sẽ 
giúp ích cho sức khỏe của bạn . Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của 
bạn. Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Mahalo! Trân trọng,

Richway & Fuji Bio Inc., Bộ  phận Dịch vụ khách hàng



Kính gửi
Đại gia đình Richway
Chúng ta tin vào sức mạnh của tinh thần làm việc nhóm.
Chúng ta tin rằng với sự chăm chỉ và niềm đam mê, bất 
cứ điều gì cũng đều có thể.
Chúng ta nỗ lực vì sự xuất sắc và chính trực trong mọi 
việc chúng ta làm.
Chúng ta ghi nhận sự liên quan giữa lối sống và sức khỏe 
và tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe.

Bạn muốn bản thân tốt hơn.
Bạn có khát khao thành công cháy bỏng.
Bạn thể hiện những yếu tố quan trọng nhất để thành 
công: nhiệt huyết, đam mê để tạo
nên sự khác biệt, tầm nhìn để đạt được sự thay đổi tích 
cực và sự can đảm để hành động.

Chúng ta biết mục đích của mình là làm cho cuộc sống 
tốt đẹp hơn và chúng ta giữ vững niềm tin cơ bản của 
mình:
trông tốt hơn, cảm thấy tốt hơn và sống tốt hơn.
Sản phẩm của chúng ta phản ánh những tiến bộ khoa 
học ngày nay.
Chúng ta làm việc để đạt được sự tự do về thời gian và 
tài chính.
Chúng ta phục vụ cộng đồng, tôn trọng môi trường và 
đặt gia đình lên trên hết.

Chúng ta cố gắng trở thành những con người biết yêu 
thương, quan tâm và chúng ta dạy những gì chúng ta đã 
học được cho bất kỳ ai sẵn sàng tiếp nhận.
Chúng ta tin vào Richway, chúng ta tin vào những gì 
chúng ta cung cấp và chúng ta tin vào mục đích của 
mình.

Trân trọng,

Jeanna Kim
Chủ tịch kiêm CEO
Richway & Fuji Bio Inc.



17 lớp của Nệm Biomat bao gồm:

ĐỘT PHÁ ĐỘC ĐÁO VỀ CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC

Chất liệu bề mặt: Silicon urethane với cotton
Lớp chống thấm
Lớp thạch anh tím để chuyển các tia hồng ngoại tự nhiên
Lớp cotton hyron để cách nhiệt
Lớp TOCATM làm bằng đá quý tourmaline tự nhiên
Lớp vải Nano Đồng
Lớp sợi hạt đào và hạt nho để giữ nhiệt
Lớp sợi cacbon để chặn điện từ
Lớp vải đồng để chặn điện từ
Lớp sợi thủy tinh
Lớp giữ nhiệt
Lớp làm nóng dòng đảo ngược Silicon và Tefl on với khả năng chặn điện từ
Lớp vải không dệt
Lớp nhôm để phản xạ tia hồng ngoại
Lớp vải không dệt để giữ nhiệt
Lớp giữ nhiệt
Vật liệu đáy: Cotton chất lượng cao với hoa văn đồng thau



HỆ THỐNG AN TOÀN

Chỉ báo nhiệt độ 
(độ C)

Tăng nhiệt độ

Giảm 
nhiệt độ

Công tắc nguồn 
chạm nhẹ

Đèn báo chặn E.M.F.

Đèn cảnh báo
Đèn này sẽ bật sáng nếu có bất 
kỳ sự cố nào. Trong trường hợp 
đó, hãy kiểm tra các kết nối để 
đảm bảo kết nối chắc chắn. Hãy 
liên hệ với đại lý nếu bạn đang 
gặp bất kỳ vấn đề nào.

Giải thưởng danh giá trong lĩnh vực thiết bị 
y tế của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia 
Thụy Điển

Chỉ báo F.I.R. (Tia hồng ngoại xa)
Đèn này báo hiệu khi có tia hồng ngoại xa được tạo 
ra bằng điện. Đèn này sẽ sáng khi bạn cài đặt nhiệt 
độ Biomat lần đầu tiên. Khi Biomat đã đạt đến nhiệt 
độ cài đặt, đèn này sẽ tắt và đèn E.D.N.I. sẽ bắt đầu 
nhấp nháy.

Đèn này sẽ sáng lên để báo hệ 
thống đang giảm thiểu các sóng 

điện từ có hại.

Được trao giải Thiết bị y tế tốt 
nhất năm 2010

CÁC TÍNH NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN
CÔNG TẮC NGUỒN CHẠM NHẸ VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ/HẸN GIỜ
Hệ thống điều khiển của Biomat 7000mx có nhiều chức năng hữu ích cho việc cài đặt nhiệt độ, hẹn giờ, 
thậm chí còn được trang bị chip IC tiên tiến nhất để giảm sóng điện từ.



Chỉ báo nhiệt độ 
(độ F)

Điều khiển hẹn giờ
Phần này cho biết thời gian sử dụng 
trước khi Biomat tắt.
Nhấn nút sẽ thay đổi cài đặt hẹn giờ.

FDA Hoa Kỳ 
Thiết bị y tế 510K 072534
Bộ Y tế Canada 
Thiết bị y tế MDR 142930
FDA Trung Quốc
Thiết bị y tế 20172582456
FDA Hàn Quốc
Thiết bị y tế A83080.01(2)

GIẤY CHỨNG NHẬN 
BIOMAT RICHWAY

Intertek MDSAP ISO 13485

Đăng ký Nhãn hiệu Hoa Kỳ Số 2555064Đăng ký Nhãn hiệu Hoa Kỳ Số 2555064

Intertek MDSAP ISO 13485



Sau khi sử dụng nệm sưởi thông thường trong 10 phút Sau 5 phút sử dụng tia hồng ngoại xa
Chỉ có bề mặt bên ngoài của da được tác động 

ở khu vực này
Tia hồng ngoại xa có thể thẩm thấu vào da sâu hơn nhiều so với 
các loại nhiệt khác

Có hai loại ứng dụng sưởi ấm ở đây. Một là ứng 
dụng đơn giản với việc sử dụng một tấm nệm sưởi 
thông thường, còn một là kết quả của tia hồng 
ngoại xa. Một trong những tâm điểm thu hút sự 
chú ý trong thế kỷ 21 sẽ là các phương pháp sưởi 
ấm cơ thể bằng cách sử dụng tia hồng ngoại xa.

SO SÁNH NHIỆT BÌNH THƯỜNG VÀ TIA HỒNG NGOẠI 
XA BIOMAT

FDA Hoa Kỳ
Thiết bị y tế được Cục quản 
lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ phê duyệt

KFDA
Cục Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hàn Quốc

CANADA
Thiết bị y tế Bộ Y tế 
Canada MDR142930

ISO13485 CSA
Hiệp hội Tiêu chuẩn 
Canada

GMP

GIẤY PHÉP VÀ CHỨNG CHỈ CHO RICHWAY BIOMAT



EMF (Trường điện từ) là một thuật ngữ dùng để mô tả điện trường và từ 
trường không nhìn thấy, được phát ra từ dòng điện xoay chiều nhân tạo. EMF 
được phát ra từ tất cả các thiết bị điện trong nhà, văn phòng hoặc nhà máy, 
trong ô tô, xe tải, xe buýt và đường tàu điện và xe lửa trên cao.

Tất cả các sản phẩm Biomat đều đã được kiểm định bởi cơ quan TÜV SÜD 
về Trường điện từ và được chứng minh là tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62233 (ed.1)  
và EN 62233:2008.

HÌNH ẢNH KIRLIAN

Tia hồng ngoại thạch anh tím

HÌNH ẢNH KIRLIAN

Các ion âm

EMF LÀ GÌ?

CE
Nhãn Tuân thủ tiêu chuẩn 
châu Âu

KC
Nhãn chứng nhận của Hàn 
Quốc

NHẬT BẢN
Giấy chứng nhận đăng ký 
cơ sở sản xuất trang thiết 
bị y tế nước ngoài

TRUNG TÂM LIÊN BANG 
CHÂU PHI
Thiết bị y tế 08095948005-7

CU
Liên minh thuế quan

CFDA
Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Trung Quốc

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hệ thống tuần hoàn chịu 
trách nhiệm cung cấp máu giàu oxy và loại bỏ chất thải. 
Trong bài báo của Tiến sĩ Inoue và Tiến sĩ Kabayas có tựa 
đề Biological Activities Caused by Far-Infrared Radiation (Các 
hoạt động sinh học gây ra bởi bức xạ hồng ngoại xa), tia 
hồng ngoại xa đã được phát hiện là có tác dụng tăng cường 
tuần hoàn máu ở da người và theo đó làm tăng nhiệt độ của 
các mô cơ thể.

Những hình ảnh này cho thấy sự lưu thông trước và sau 14 ngày sử 
dụng Nệm Biomat. Nhận thấy sự gia tăng lưu thông.

NHẬT BẢN



ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ

Amethyst Biomat® Chuyên nghiệp
Bao gồm: Nệm Biomat, Bộ điều khiển, Nệm Cotton, 
               Hộp đựng

Amethyst Biomat® Size đơn
Bao gồm: Nệm Biomat, Bộ điều khiển, Nệm Cotton, Túi

Kích thước BMP thạch anh tím  700 x 1850 mm / 27,56" x 72,84"
Trọng lượng tịnh  11 kg / 24,25 lbs không tính bộ điều khiển
Mức tiêu thụ điện  180 W
Điện áp AC 120
Hiệu suất  Nhiệt độ 35-70°C / 95-158°F
Kích thước thạch anh tím  3 mm - 5 mm
Trọng lượng thạch anh tím  7,5 kg / 16,53 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kiểu cắt & hình dạng  Thanh tẩy
Kiểm tra nghiệm phân cực D.R.
Chỉ số khúc xạ  1,544-1,553

Kích thước thạch anh tím (size đơn)   1000 x 2000 mm / 39,38" x 78,76"
Trọng lượng tịnh 17 kg / 37,47 lbs không tính bộ điều khiển
Mức tiêu thụ điện 180 W
Điện áp AC 120
Hiệu suất  Nhiệt độ 35-70°C / 95-158°F
Kích thước thạch anh tím 3 mm - 5 mm
Trọng lượng thạch anh tím  9 kg / 19,84 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kiểu cắt & hình dạng Thanh tẩy
Kiểm tra nghiệm phân cực D.R.
Chỉ số khúc xạ  1,544-1,553

Kích thước thạch anh tím (size đôi) 1400 x 2000 mm / 55,12" x 78,76"
Trọng lượng tịnh 27 kg / 59,52 lbs không tính bộ điều khiển
Mức tiêu thụ điện  360 W
Điện áp AC 120
Hiệu suất  Nhiệt độ 35-70°C / 95-158°F
Kích thước thạch anh tím 3 mm - 5 mm
Trọng lượng thạch anh tím  15 kg / 33,06 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kiểu cắt & hình dạng Thanh tẩy
Kiểm tra nghiệm phân cực D.R.
Chỉ số khúc xạ  1,544-1,553

Kích thước thạch anh tím (size lớn)  1800 x 2000 mm / 70,87" x 78,76"
Trọng lượng tịnh 33 kg / 72,75 lbs không tính bộ điều khiển
Mức tiêu thụ điện 360 W
Điện áp AC 120
Hiệu suất  Nhiệt độ 35-70°C / 95-158°F
Kích thước thạch anh tím 3 mm - 5 mm
Trọng lượng thạch anh tím  17,5 kg / 38,58 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kiểu cắt & hình dạng Thanh tẩy
Kiểm tra nghiệm phân cực D.R.
Chỉ số khúc xạ  1,544-1,553

Amethyst Biomat® Size đôi   
Bao gồm: Nệm Biomat, Bộ điều khiển, Nệm Cotton, Túi

Amethyst Biomat® Size lớn
Bao gồm: Nệm Biomat, Bộ điều khiển, Nệm Cotton, Túi



MỘT BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG KHOA HỌC Y TẾ

Biomat® Thạch anh tím & Tourmaline Mini  
Bao gồm: Nệm Biomat, Bộ điều khiển, Nệm Cotton, 
               Hộp đựng

Gối mút hoạt tính polyurethane đàn hồi
Tourmaline có thành phần hóa học phức tạp, chứa nhiều khoáng chất boron 
và nhôm silicat có cấu trúc phức tạp. Tourmaline có nhiều màu sắc khác 
nhau, tùy thuộc vào thành phần khoáng chất.

Sản phẩm Nệm Năng lượng Lượng tử mới và cải tiến được thiết kế để mang 
lại sự thoải mái hơn cho người dùng Biomat. Chất vải mềm, mịn, dễ giặt 
sạch. Mút hoạt tính Bio Clay đặc biệt của chúng tôi giúp phân bổ đều trọng 
lượng của bạn và chứa thổ hoàng, loại đất có các enzym kháng vi khuẩn 
ngăn sự phát triển của vi khuẩn.

Gối Thạch 
anh tím và 
Tourmaline  
Bao gồm:  
Gối mút hoạt tính, 
Vỏ thạch anh tím và 
tourmaline, 
vỏ cotton

Đai Bio-belt™
Bao gồm:  
Đai Bio-belt, 
Bộ điều khiển

Nệm Năng lượng 
Lượng tử
Bao gồm:  
Nệm Năng 
lượng 
Lượng tử

Kích thước thạch anh tím (size mini) 500 x 850 mm / 19,69" x 33,47"
Trọng lượng tịnh 3,6 kg / 7,93 lbs không tính bộ điều khiển
Mức tiêu thụ điện 100 W
Điện áp AC 120
Hiệu suất  Nhiệt độ 120V: 40-70°C / 104-158°F
                 220V: 30-70°C / 86-158°F
Kích thước / trọng lượng thạch anh tím 3 mm - 5 mm / 1,2 kg / 2,64 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kích thước / trọng lượng Tourmaline   3 mm - 5 mm / 1,2 kg / 2,64 lbs.
Màu Tourmaline  Đen
Kiểu cắt & hình dạng Thanh tẩy
Kiểm tra nghiệm phân cực D.R.
Chỉ số khúc xạ  1,544-1,553

Kích thước gối  485 x 300 x 105 mm / 19,09" x 11,81" x 4,13"
Trọng lượng tịnh  2,5 kg / 5,51 lbs.
Kích thước thạch anh tím 3 mm - 5 mm
Trọng lượng thạch anh tím   0,6 kg / 1,32 lbs.
Màu thạch anh tím  Tự nhiên, Tím, Trong suốt
Kích thước Tourmaline  3 mm - 5 mm
Trọng lượng Tourmaline  0,6 kg / 1,32 lbs.
Màu tourmaline  Đen

Kích thước Bio-belt  Loại thường 127 x 1400 mm / 5" x 55,11"
  XL  127 x 1600 mm / 5" x 62,99"
Bộ phận sưởi ấm bằng tia hồng ngoại   460 x 210 mm / 18,11" x 8,26"
Trọng lượng tịnh  Loại thường 1,1 kg / 2,31 lbs.
   không tính bộ điều khiển
  XL  1,2 kg / 2,57 lbs.
   không tính bộ điều khiển
  Bộ phận sưởi  0,77 kg / 1,69 lbs.
Mức tiêu thụ điện  50 W
Điện áp AC 120(50/60Hz)
Hiệu suất  Nhiệt độ 35-65°C / 95-149°F

Kích thước Size chuyên nghiệp   700 x 1850 mm / 27,56" x 72,84"
  Size đơn   1000 x 2000 mm / 39,38" x 78,76"
  Size đôi  1500 x 2000 mm / 59,05" x 78,76"
  Size lớn  1800 x 2000 mm / 70,87" x 78,76"
Vỏ Vải sợi micro, 100% Polyester
Gối               100% Polyester, lưới 3D



ĐỘT PHÁ ĐẦU TIÊN VÌ MỘT CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH.
BioAcoustic Mat™ là một sản phẩm trị liệu Vibro-Acoustic mang tính cách mạng. Nhiều năm nghiên cứu khoa học
đã chỉ ra rằng các xung âm thanh tần số thấp cụ thể và âm nhạc lôi cuốn sóng não tuyệt vời
có công dụng trị liệu mạnh mẽ đối với sức khỏe và thể chất của chúng ta. Các ứng dụng thực tế của âm thanh sử 
dụng trong các phương pháp điều trị đã có mặt trong các nền văn hóa xuyên suốt lịch sử.





KẾT NỐI VỚI BIOACOUSTIC MAT™ VÀ ĐỒNG BỘ TÂM TRÍ 
CỦA BẠN VỚI NHỊP ĐẬP HAI TAI

Nếu bạn từng thấy mình đang gõ chân theo nhịp của một bài 
hát, thì bạn đã có ý tưởng cơ bản về sự cuốn theo rồi đó.  
Đó là một nguyên tắc vật lý mà trong đó một hệ nhịp điệu trùng khớp với một hệ 
nhịp điệu khác. Đó là cách cơ thể chúng ta đi theo dòng chảy. 

Từ góc nhìn vật lý, sẽ cần ít năng lượng hơn khi một hệ thống này trùng khớp với một hệ thống khác. 
Bộ não con người là một hệ thống phức tạp và được tạo thành từ một mạng lưới thần kinh vô cùng 
rộng lớn để gửi và nhận các tín hiệu. Nó định hình toàn bộ thực tại của chúng ta. Các xung có tính 
chất nhịp nhàng và có thể tạm thời bị cuốn theo. 
Âm nhạc của BioAcoustic Mat’s™ được nhúng với các tần số cụ thể, giúp đưa tâm trí chúng ta vào 
các trạng thái trị liệu khác nhau. Các bản nhạc được biên soạn cẩn thận giúp kích thích hoạt động thần 
kinh lành mạnh trong não bằng cách kiểm soát số lượng âm thanh mà tai nghe được mỗi giây và bằng 
cách phát ra âm độ hơi khác nhau ở mỗi tai. Điều này dẫn đến việc tâm trí của chúng ta đồng bộ với 
nhịp điệu và cơ thể của chúng ta trở nên thư giãn hoặc tràn đầy năng lượng hơn.



KHỞI ĐỘNG LẠI VÀ KHÔI PHỤC BẰNG CÁC ÂM THANH 
VÀ RUNG ĐỘNG TRỊ LIỆU

Cảm nhận xung năng lượng chữa lành của BioAcoustic Mat™.
Thư giãn bằng Vibro-Acoustic không chỉ dành cho não bộ. 

Nó cũng mang đến sự kích thích vật lý từ sâu trong tế bào cho đến làn da, cơ và khớp.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc thư giãn giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, với BioAcoustic Mat™, 
bạn không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận được âm nhạc. Giống như mát-xa, các rung động từ 
BioAcoustic Mat™ giúp làm dịu cơ thể và tạo cảm giác dễ chịu. Các âm thanh Vibro-Acoustic từ 
BioAcoustic Mat™ giúp bạn thư giãn theo hai cách.
Đầu tiên, bộ chuyển đổi và loa tần số thấp mạnh mẽ được dùng để giúp mang lại hiệu quả mát-xa sâu 
cho tế bào bằng âm thanh. Các tần số thấp hơn được dùng để mát-xa các cơ lớn và tần số cao hơn 
cho các cơ nhỏ hơn. Thứ hai, những âm thanh này tác động đến hoạt động của não giúp góp phần 
tạo nên trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Các giáo sư và nhà nghiên cứu đã hợp tác để tạo ra âm nhạc 
nhẹ nhàng tuyệt vời được thiết kế để giúp bạn đạt được cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Âm nhạc được 
sáng tác và thiết kế để bổ sung cho các tần số phát ra từ loa. Các rung động sẽ kích thích các dây thần 
kinh ở cột sống, thân não và hệ thống limbic thúc đẩy phản ứng cảm xúc và kích hoạt các dây thần kinh 
thính giác kết nối với mô cơ của bạn và âm trầm tần số thấp làm cho mô cơ thoải mái.

Âm nhạc của BioAcoustic Mat™ được chia thành 4 loại để giúp bạn 
đổi làm mới hoặc thư giãn cơ thể, chuẩn bị cho giấc ngủ hoặc 

để giảm bớt căng thẳng.
Mỗi BioAcoustic Mat™ chứa 12 bản nhạc được soạn ra bởi chuyên gia Vibro-Acoustic - Tiến sĩ Lee Bartel.

Âm nhạc trị liệu được tạo ra ở các bước sóng Delta, Theta, Alpha, Beta hoặc Gamma để lôi cuốn.

Âm thanh đại dương, tiếng sóng vỗ 
và giai điệu thiên nhiên thu kỹ thuật số

THƯ GIÃN BÀI 1
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 5:15 ]
Âm vực thấp tập trung vào khoảng 
40 Hz, 52 Hz và 68 Hz (34 Hz)
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
alpha và theta cho một bên và hai 
bên tai (5 Hz - 8 Hz)

THƯ GIÃN BÀI 2
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 4:40 ]
Âm vực thấp – 36 Hz
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
alpha và theta hai tai

THƯ GIÃN BÀI 3
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 5:35 ]
Âm vực thấp – 32 Hz
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
alpha và theta hai tai

Guitar, piano, âm thanh kỹ thuật số, 
âm trầm
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
alpha và beta cao cho một bên và 
hai bên tai

KÍCH THÍCH NĂNG LƯỢNG 
BÀI 1 
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 5:18 ]
Âm vực thấp 41 Hz - 73 Hz
Bước sóng đỉnh 41Hz

KÍCH THÍCH NĂNG LƯỢNG 
BÀI 2
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 4:40 ]
Âm vực thấp 36 Hz - 61 Hz 
Bước sóng đỉnh 41Hz

KÍCH THÍCH NĂNG LƯỢNG 
BÀI 3  
[ TỔNG THỜI LƯỢNG 5:55 ]
Âm vực thấp 36 Hz - 65 Hz

Tạo sự cuốn theo bằng 
bước sóng delta cho một bên và hai 
bên tai

NGỦ BÀI 1  
[TỔNG THỜI LƯỢNG 4:58]
Âm thanh kỹ thuật số
Âm vực thấp – 32 Hz

NGỦ BÀI 2
[TỔNG THỜI LƯỢNG 5:00]
Âm thanh kỹ thuật số
Âm độ thấp – đa dạng từ  
27,5 – 44 Hz

NGỦ BÀI 3
[TỔNG THỜI LƯỢNG 6:05]
Âm thanh kỹ thuật số
Âm độ thấp – đa dạng từ
34 – 52 Hz

Piano, sáo và âm thanh kỹ thuật số

GIẢM CĂNG THẲNG BÀI 1  
[TỔNG THỜI LƯỢNG 3:30]
Tần số thấp – 36 Hz – 41 Hz
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
theta cho một bên và hai bên tai
4 Hz – 6 Hz

GIẢM CĂNG THẲNG BÀI 2
[TỔNG THỜI LƯỢNG 3:00]
Tần số thấp – 32 Hz – 65 Hz
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
theta cho một bên và hai bên tai 
4 Hz – 6 Hz

GIẢM CĂNG THẲNG BÀI 3
[TỔNG THỜI LƯỢNG 3:40]
Tần số thấp – 27,5 Hz – 55 Hz
Tạo sự cuốn theo cho một tai ở bước 
sóng delta, theta và alpha
Tạo sự cuốn theo bằng bước sóng 
theta hai tai 4 Hz – 6 Hz

ÂM NHẠC TRỊ LIỆU

KÍCH THÍCH NĂNG LƯỢNG THƯ GIÃN NGỦ GIẢM CĂNG THẲNG



BioTrinity Care™ = BioAcoustic Mat™ + Biomat®

Kết hợp BioAcoustic Mat™ với Biomat® 
giúp bạn thư giãn tối đa và khỏe mạnh. 
BioTrinity Care™ là hiệu ứng hiệp đồng tạo ra từ việc sử dụng BioAcoustic 
Mat™ kết hợp với Biomat®. Thiết kế của BioAcoustic Mat™ cho phép Biomat® 
khớp thoải mái lên trên. Kết hợp năng lượng của hai công cụ chữa lành mạnh 
mẽ này sẽ tối đa hóa trải nghiệm của bạn.

Các tần số trị liệu sẽ làm dịu cơ thể và âm nhạc lôi cuốn sẽ làm dịu tâm trí. Các 
rung động của BioAcoustic Mat™ giúp cơ thể bước vào trạng thái thư thái, cho 
phép bạn tiếp nhận được toàn bộ tác động của tia hồng ngoại xa và các ion âm 
phát ra từ Biomat®. 

BỘ BIOACOUSTIC MAT™
SÓNG VIBRO-ACOUSTIC KẾT HỢP VỚI 
TIA HỒNG NGOẠI THẠCH ANH TÍM    

Những nỗ lực hợp tác của nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh 
vực khác nhau đã giúp thúc đẩy sự phát triển xã hội với việc tạo 
ra hoặc khám phá ra nhiều loại thuốc và kỹ thuật khác nhau. Ngay 
cả ở hiện tại, các phương pháp điều trị hoàn toàn mới vẫn đang 
được khám phá.
BioAcoustic Mat™ sử dụng máy phát âm thanh tần số thấp mạnh 
mẽ giúp mát xa sâu bằng âm thanh cho các khớp và mô. Các 
bản nhạc trên BioAcoustic Mat™ áp dụng tần số thấp từ 30 – 68 
hz để mát xa các cơ lớn và 52-88 Hz cho các cơ nhỏ hơn.

ĐỂ KẾT HỢP SÓNG VIBRO-ACOUSTIC 
VỚI HỒNG NGOẠI

NHIỆT HỒNG 
NGOẠI

BIO
TRINITY
CARE™

RUNG ĐỘNG SỰ CUỐN 
THEO



BIOMAT®

Tinh thể thạch anh tím 
Tia hồng ngoại

BIOACOUSTIC MAT™
Sóng Vibro-Acoustic

BÀN MÁT XA THÔNG 
THƯỜNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN BIOMAT® BỘ ĐIỀU KHIỂN BIOACOUSTIC MAT™

LUỒNG XOÁY ÂM THANHBề mặt xoáy
sóng âm

Tinh thể áp điện Chất lỏng

Trục truyền



Việc áp dụng âm nhạc và âm thanh trong y học không phải là mới. 
Sức mạnh Chữa lành của Âm thanh đã là một phần không thể 
thiếu của nền văn minh Nhân loại trong hàng ngàn năm qua. Nhiều 
nền văn hóa cổ đại như Thổ dân, Người Hy Lạp, Người Ai Cập đều 
sử dụng các kỹ thuật chữa bệnh sử dụng các nguyên tắc Vibro-
Acoustic.

Hiện tượng được gọi là Phản ứng theo tần số là khi các sinh vật 
sống có xu hướng đồng bộ hóa các hành động của mình với một 
tần số khác. Bằng cách sử dụng âm thanh có nhịp điệu, chúng ta 
có thể khơi gợi phản ứng Theo tần số của não để kích thích não 
vào một tần số cụ thể. Khi chúng ta tác động đến sóng não, chúng 
ta có thể tác động đến hiệu quả của việc chúng ta thư giãn, tập 
trung hay thậm chí là ngủ.

Sức mạnh chữa lành của âm thanh đã được chứng minh là mang lại 
nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Phương pháp chữa lành bằng âm thanh sử dụng các khía 
cạnh khác nhau của âm thanh để cải thiện sức khỏe thể 
chất và tinh thần của bạn. Cách hoạt động phụ thuộc vào 
phương pháp trị liệu bằng âm thanh đang được sử dụng.

Âm thanh chữa lành
Liệu pháp Vibro-Acoustic thường đi kèm với âm nhạc nhẹ 
nhàng. Âm nhạc này được sáng tác theo cách bổ sung các 
tần số của rung động. Đây là những tần số mà nhiều nhà trị liệu 
và bác sĩ đã phát hiện ra là có hiệu quả trong việc điều trị các 
bệnh trạng khác nhau, vì chúng kích thích não của bạn bước 
vào một số trạng thái nhất định bằng cách sử dụng âm thanh 
hoặc ánh sáng.

Tần số chữa lành là gì?
Sóng não là khởi nguồn của mọi suy nghĩ và cảm xúc của bạn; 
chúng là các xung điện tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa 
tất cả các tế bào thần kinh của bạn. Trạng thái của bộ não và 
việc một ngày của bạn trôi qua ra sao là không thể tách rời và 
nghiên cứu cho thấy sóng não không đều là tình trạng có liên 
quan đến tất cả các loại tình trạng cảm xúc và thần kinh. Sóng 
não của chúng ta chỉ tồn tại ở một vài trạng thái và những 
trạng thái khác nhau này mang lại tất cả các loại cảm giác 
khác nhau, từ trạng thái thiền định sâu đến xử lý thông tin cao 
độ.

LIỆU PHÁP VIBRO-ACOUSTIC 



GS. Tiến sĩ Lee Bartel
Giáo sư tại Đại học 
Toronto, Cao đẳng Âm 
nhạc

Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Giáo dục Âm 
nhạc Canada

Tiến sĩ Bartel là Giáo sư Danh dự về Âm 
nhạc và là cựu Phó trưởng khoa nghiên 
cứu tại Khoa Âm nhạc của Đại học 
Toronto, đồng thời là Giám đốc Phòng 
Hợp tác Nghiên cứu Âm nhạc và Sức 
khỏe.

Tiến sĩ Bartel có một mối quan tâm đặc 
biệt đến các ứng dụng của âm nhạc với 
bệnh trạng lão hóa và phục hồi chức 
năng. Ông nổi tiếng với những nghiên 
cứu và thiết kế âm nhạc tốt cho sức 
khỏe. Mối quan tâm nghiên cứu chính 
của ông hiện là Kích thích Cảm giác Nhịp 
điệu (RSS) với các ứng dụng chữa trị cho 
một số loại cơn đau.

Trong Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục 
Âm nhạc Canada, Tiến sĩ Bartel là Điều 
phối viên của Nhóm Quan tâm Nghiên 
cứu Đặc biệt về Âm nhạc, Tâm trí và Não 
bộ và là Điều phối viên của Nhóm Quan 
tâm Nghiên cứu Đặc biệt về Âm nhạc và 

Sức khỏe. 
Ông cũng đã phục vụ trong Ban Đánh giá 
Công nhận cho Hiệp hội Trị liệu Âm nhạc 
Canada, đã tham gia vào các nghiên cứu 
đáng chú ý với Trung tâm Nâng cao Sức 
khỏe, Đại học Toronto và giám sát nghiên 
cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Bloorview 
Kid's Rehab, Bệnh viện Lyndhurst, và 
Bệnh viện Baycrest.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của 
mình, Tiến sĩ Bartel đã thiết kế series Âm 
nhạc cho Sức khỏe của bạn (Music for 
Your Health) bán chạy nhất trên toàn thế 
giới của hãng Solitude, cũng như series 
SonicAid của Somerset Entertainment. 
Album Vàng và Bạch kim của ông đã 
được đề cử cho một số Giải thưởng 
Juno.

Ngày nay, những đóng góp của Tiến sĩ 
Bartel bao gồm 16 cuốn sách, nhiều bài 
báo học thuật và ấn phẩm.

HỮU ÍCH CHO:
Giảm căng thẳng, tạo sự cuốn theo, 
kích thích thính giác và thể chất và 
liệu pháp âm nhạc
Sử dụng BioAcoustic Mat™ kết hợp với 
Biomat® để đạt hiệu quả tối ưu.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM -   Những tuyên bố này chưa được đánh giá bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Sản phẩm này không dùng để chẩn 
đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Tiến sĩ Lee Bartel và Sound Oasis là những chuyên gia về liệu pháp Vibro-Acoustic. Các ý kiến được 
trình bày là của Tiến sĩ Bartel và Sound Oasis chứ không phải của Richway and Fuji Bio, Inc.

ÂM THANH CÓ LỢI CHO 
SỨC KHỎE, 
CƠ THỂ KHỎE MẠNH

BIOACOUSTIC MAT™BIOACOUSTIC MAT™BIOACOUSTIC MAT™BIOACOUSTIC MAT™BIOACOUSTIC MAT™BIOACOUSTIC MAT™

BIOACOUSTIC MAT™
CHUYÊN NGHIỆP

73” x 28” x 3”

BIOACOUSTIC MAT™
ĐƠN

79” x 39” x 3”

CÓ SẴN HAI CỠ TIỆN DỤNG
Giúp thư giãn dễ dàng hơn với 
BioAcoustic Mat™. Sản phẩm 
được thiết kế gọn nhẹ, giúp bạn dễ 
dàng mang theo và cất giữ. 

BIOACOUSTIC MAT™CHUYÊN GIA ÂM NHẠC ĐẰNG SAU BIOACOUSTIC MAT™

RUNG ĐỘNG TẦN SỐ 
THẤP + ÂM NHẠC
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RICHWAY
CÁI TÊN MÀ BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG!
Chúng tôi tin rằng mọi người cần được chữa lành vết thương,

vực dậy tinh thần, hồi phục khỏi bệnh tật,
giác ngộ khỏi sự thiếu hiểu biết và được cứu khỏi sự đau đớn.

Không một ai đáng bị bỏ lại phía sau.
Vẻ đẹp của chúng ta không nằm ở vẻ bề ngoài,

mà ở niềm đam chăm sóc cho những người khác.

RICHWAY & FUJI BIO INC.  1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA
ĐT: +1-808-589-2800  ĐT MIỄN CƯỚC: +1-855-338-6410  FAX: +1-808-597-1651  WWW.RICHWAYANDFUJIBIO.COM
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.  ROOM 2703, ZHONGYANG BUILDING, YUMIN ROAD, KEQIAO DISTRICT, SHAOXING, ZHEJIANG, CHINA 312000   ĐT: +86-575-8110-1350  FAX: +86-575-8110-1370
RICHWAY EUROPE B.V.  BEECHAVENUE 54-80, 1119 PW SCHIPHOL-RIJK, NETHERLANDS  ĐT: +31-(0)20-658-6231 / +31-(0)20-303-3411 (INTERNATIONAL USE)  FAX: +31-(0)20-658-6142
RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION  2-6-41 NAKAHATA, ONOJO-SHI, FUKUOKA, JAPAN 816-0921  ĐT: +81-92-575-1004  FAX: +81-92-575-1006
R&L CORPORATION  11F, ACE GWANGMYEONG TOWER B, 108 HAAN-RO, GWANGMYEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA 14319  ĐT: +82-2-6112-7700  WWW.RICHWAYKOREA.COM
CANADA, ANH, AUSTRALIA, NA UY, PHÁP, ĐỨC, THỤY ĐIỂN, NGA, ANH, CỘNG HÒA SÉC, BRAZIL, COLOMBIA, INDONESIA, HỒNG KÔNG, ĐÀI LOAN.

Cần có tư vấn y tế cụ thể từ một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép.


