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BIOMAT!

AI AI CŨNG ĐỀU CÓ THỂ
HƯỞNG LỢI TỪ BIOMAT ®!
AMETHYST BIOMAT ® 7000MX
BIOMAT® LÀ MỘT SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VỚI HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG
GIA CÔNG BỞI ĐỘI NGŨ NHÀ KHOA HỌC,
KỸ THUẬT VIÊN DÀY DẠN KINH NGHIỆM

RICHWAY BIOMAT ®

RICHWAY & FUJI BIO INC.

GIẤY PHÉP / CHỨNG NHẬN

Thiết bị Y tế FDA Hoa Kỳ: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
Thiết bị y tế FDA Trung Quốc / Thiết bị y tế FDA Nhật Bản
Thiết bị y tế FDA Hàn Quốc / Giấy phép Nga CU
MDSAP, ISO 13485

Hàng ngày, cơ thể và tâm trí của chúng ta thường phải
chịu stress. Điều này dẫn đến các cơn đau nhức, khó chịu
và mệt mỏi. Kể từ năm 1997, Biomat đã giúp ích cho hàng
ngàn người bị đau cơ và đau khớp nhẹ cho đến viêm
khớp.

LỜI CHÚC PHÚC CỦA GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI
CHO SỰ ĐÓNG GÓP CỦA RICHWAY VÀO CẢI THIỆN
VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE.
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.

▶ VIÊM KHỚP

Có hàng triệu người bị các ảnh hưởng suy nhược của bệnh viêm
khớp. Cơn đau gây ra là do các khớp bị viêm nhiễm dẫn đến mất khả
năng vận động. Viêm khớp có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khớp nào
trong cơ thể và phương án điều trị tốt nhất là sử dụng nệm Biomat.
Hàng ngàn người đã tìm thấy sự giải thoát!

HỒNG NGOẠI XA & TUẦN HOÀN
Tia hồng ngoại xa là một phần của quang phổ điện từ mà đã được
nghiên cứu về các lợi ích sức khỏe khác nhau. Nó mang lại sự ấm áp
và thư giãn tương tự như năng lượng tỏa ra từ mặt trời. Những tia
này không chỉ có lợi cho các cơ trên bề mặt cơ thể mà còn cho tất
cả các tế bào và mô ở những phần sâu nhất của cơ thể. Các sóng
ấm kích thích này giúp tạm thời làm tăng tuần hoàn cục bộ. Việc làm
nóng mô sâu này giúp giãn các cơ và mô xung quanh khớp, nhờ đó
giúp giảm đau và sự khó chịu.
Tia gamma

Tia X

Ánh sáng nhìn thấy được

Tia hồng ngoại

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Vatican

SỐ LIÊN LẠC

Vi sóng

Tia hồng ngoại sóng ngắn

Tia hồng ngoại sóng trung

1314 South King Street Suite 520, Honolulu, HI 96814 USA
ĐT: (808) 589-2800 ĐT miễn cước: (855) 338-6410 Fax: (808) 597-1651
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD. RICHWAY & LIFE JAPAN CORP. R&L CORPORATION

ĐÃ XUẤT BẢN 05212021

RICHWAY & FUJI BIO INC. www.richwayandfujibio.com
Tia hồng ngoại sóng dài
Sóng hấp thụ 0,8 ~ 14 micron

SỰ TĂNG NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ

ĐỘT PHÁ ĐỘC ĐÁO VỀ CÔNG
NGHỆ SINH HỌC

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá trình nhiệt trị liệu, hoặc tăng
thân nhiệt nhằm trị liệu, cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn, nhờ đó
làm tăng đáng kể vi tuần hoàn da, nhiệt độ da và nhiệt độ lõi.

Nệm sưởi

Nệm Biomat

CÁC ION ÂM
Các ion âm, hay anion, là những nguyên tử có lượng electron (-) nhiều
hơn proton (+), do đó sinh ra điện tích âm. Chúng có nhiều trong môi
trường tự nhiên như rừng, núi, thác nước và đại dương. Các ion âm
được cho là giúp làm giảm căng thẳng và kích thích năng lượng cho
chúng ta.

KHUYÊN DÙNG CHO:
Vận động viên, người già, người tàn tật, thợ mộc, nhân viên văn
phòng, công nhân xây dựng hoặc bất kỳ ai có công việc đòi hỏi sức
khỏe thể chất.
Biomat là một thiết bị y tế đã đăng ký với FDA, phù hợp để sử dụng
trong các bệnh viện và phòng khám điều trị. Sản phẩm rất dễ sử dụng
và an toàn để vận hành. Giảm đau tại nhà và bất cứ khi nào cần bằng
cách sở hữu Nệm Biomat!

Không giống như chăn điện sử dụng cuộn dây điện để sinh ra nhiệt,
Biomat sử dụng kết hợp vải và đá Thạch anh tím để tạo ra các tia
hồng ngoại xa, mà sau đó được truyền đến cơ thể dưới dạng nhiệt.
Nhiệt lượng sinh ra từ ma sát sinh ra bên trong cơ thể thông qua tác
động của tia hồng ngoại xa. Tia hồng ngoại xa làm ấm bên trong cơ
thể bạn và phần cơ thể tiếp xúc với Biomat.
Nếu nhiệt độ bất kỳ bộ phận nào của Biomat vượt quá nhiệt độ cài
đặt, các cảm biến nhiệt được phân phối khắp Biomat sẽ ngắt dòng
điện. Khi Biomat đạt đến nhiệt độ đã chọn, đèn E.D.N.I. sẽ bật và sẽ
sáng cho đến khi Biomat cần tăng nhiệt độ.
Biomat đi kèm với một hộp điều khiển bên ngoài cho phép bạn điều
chỉnh nhiệt độ và thời gian sử dụng mong muốn (2, 4, 8 hoặc 12 giờ).
Là một tính năng an toàn bổ sung, khi bộ điều khiển được đặt thành
131°F trở lên, hệ thống sẽ tự động giảm xuống 113°F sau 4 giờ.

17 LỚP CỦA BIOMAT Ⓡ BAO GỒM:
HÌNH ẢNH KIRLIAN

Tia hồng ngoại thạch anh tím

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
❶ Tia hồng ngoại xa - Sự kết hợp giữa Thạch anh tím tự nhiên và

lớp cotton Hyron tạo ra tia hồng ngoại xa (6-12 micron) mà cơ thể
con người có thể dễ dàng hấp thụ.
❷ Các ion âm - Từ đá quý tourmaline tự nhiên.
❸ EMF - Các lớp vải đặc biệt kết hợp với Bộ chặn EMF Biomat giúp
giảm sóng điện từ một cách hiệu quả.
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▶ 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.
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CẢNH BÁO: Hãy sử dụng cẩn thận. Có thể gây bỏng nghiêm trọng. Không
sử dụng trên các vùng da nhạy cảm hoặc vùng da có tuần hoàn kém. Việc để
trẻ em hoặc người mất khả năng vận động sử dụng Biomat mà không giám
sát có thể nguy hiểm.
Cần có tư vấn y tế cụ thể từ một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được
cấp phép.
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HÌNH ẢNH KIRLIAN

Sơ đồ của Tiến sĩ Hideo về lớp carbon
để khuếch đại năng lượng tinh tế

Các ion âm

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 Teﬂon 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

