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> IZVĒLOTIES DZĪVI

Kompartijas Nuga Medical prezidents 

to  Sing-Hens (Cho Syung-Hyun)

Mes apsveicam un pateicamies jums, Nuga 
Best draugi!

Apsveikuma iemesls ir vienkāršs un 
saprotams. Vai cilvēks to vēlas vai nē, bet ar 
gadiem viņa veselība tikai pasliktinās. Bet 
rezerves veselības cilvēkam nav ...

Dienvidkorejas kompānijas Nuga Best 
atveseļošanas produkcija, par kuras lietotājiem 
jūs esat kļuvuši, ne tikai dāvā cilvēkiem cerību. 
Masāžas iekārta Nuga Best jūsu mājās ik dienas 
rūpīgi strādā pie tā, lai jūs mazāk slimotu un 
ilgāk dzīvotu. To apstiprina Nuga Best 9 gadus 
ilgais darbs vairāk nekā 70 pasaules valstīs.

Daudzi miljoni cilvēku sāka ievērojami labāk 
justies, lietojot iekārtu Nuga Best. Viņi mazāk 
laika tērē slimnīcās un aptiekās. Viņi, tas nozīmē 
arī jūs, dārgie draugi, vienkārši esat veseli un 
laimīgi. Lūk, ar to mēs arī jūs apsveicam!

Un vēl mēs esam jums ļoti pateicīgi. Tāpēc 
ka, kļūstot par iekārtas Nuga Best NM-5000 
lietotājiem, jūs ienesāt savu daļu veselīga 
dzīvesveida nostiprināšanā. Jūs kļuvāt par mūsu 
lielās un stiprās ģimenes locekli. Katrs no jums, 
izvēloties Nuga Best, devāt savai veselībai 
nenovērtējamu dāvanu. Jūsu rīcība ir vērtīgāka 
par jebkuru naudu. Izvēloties iekārtu Nuga Best
-  jūs izvēlējāties dzīvi!



;> STRAUJA VEIKSME

Mēs dodam ieguldījumu cilvēces veselībā, 
izmantojot vadošās tehnoloģijas un sniedzot 
augstvērtīgu apkalpošanu.

Cilvēka vērtības kā personības atzīšana, labklājība, 
laime -  tā visa pamatā ir veselība. Balstoties uz 
atzītām tehnoloģijām (kompānijas prezidents 
apbalvots ar Zinātnes un Tehnoloģiju ministrijas 
balvu 1995. gadā un Janga Jeonga Sila vārdā 
nosaukto balvu (Jang Yeong Sil’s Award) IR52 
par nierakmeņu sašķelšanas iekārtas izstrādi), 
kompānija Nuga Medical (Nuga Medicīniskie 
piederumi), ražo rentgena, siltuma, ultraskaņas

„Nuga Medical” ir korporācija, kas specializējusies 
medicīnas iekārtu ražošanā un kura iemantojusi 
cilvēku mīlestību visā pasaulē ar mūsdienu 
tehnoloģijām, unikālu bezmaksas mārketingu un 
siltu attieksmi pret klientu. Pēc tam, kad 2002. 
gadā Dienvidkorejā tika nodibināts uzņēmums, uz 
2010. gadu tas realizēja eksportu par 200 milj. 
dolāru, kas ir milzīgs ieguldījums rūpniecības 
attīstībā un katru gadu uzrāda pārsteidzošu 
izaugsmi.

un zemfrekvences iekārtas lietošanai mājas 
apstākļos un medicīnas iestādēs, kas tiek 
realizētas 70 pasaules valstīs.

Sadarbība zinātniskajos pētījumos ar vācu 
Fraunhofera zinātnisko centru



Nuga Medical ir saņēmusi patenta tiesības un 
reģistrējusi savas iekārtas modeli, tai ir ISO 
sertifikāts, starptautiskās kvalitātes garantijas 
sistēmas apliecinājums.

KO TRA S E A L  O F EXC E LLE N C E

Nuga Medical ir izvēlēta par KOTPA garantijas 
zīmola kompāniju

Kompānijas Nuga Best galvenā darba devīze 
bija un paliek princips: ienest veselību katrā 
mājā.

www.nuga.kr

www.nugabest.lvPateicoties Nuga Best zinātniski -  pētniecisko 
centru sadarbībai arJonsei (Yonsei) universitātes 
speciālistiem (organisma bioloģisko signālu 
analīze), kā arī ar Sangji universitāti -  kompānija 
.eic klīniskos izmēģinājumus un ieņem vadošo 
rozīciju ārstnieciski -  atveseļojošo iekārtu 
-ažošanas sektora un inovatīvo tehnoloģiju 
eviešanā. Masāžas iekārta Nuga Best -  
•rmpānijas prezidenta un visas komandas 
rarba rezultāts. Šim jaunumam pasaules 
-'ūsdienu atveseļošanas tehnoloģiju vidū nav 
analogu.

Viena no kompānijas mārketinga politikas 
īpatnībām ir īpašas metodes izmantošana, kura 
patērētājam ļauj produkciju izmēģināt tieši uz 
sevis.

Dalība  medicīn isko ie kā r tu  un s l im nīcu ie kā r tu  26. 
s ta rp ta u t is k a jā  izs tādē  KIMES 2010
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Eksporta sasniegums par summu 200 milj. dolāru

http://www.nuga.kr
http://www.nugabest.lv


\  APARĀTMASĀŽA 
/  VESELĪBAS SARDZĒ

Vispārējas rekomendācijas

Nuga Best NM-5000 lietošana

• Balsta un kustību aparāta funkciju 
traucējumi: osteohondroze, starpskriemeļu 
trūces, reimatoīdais artrīts, deformējošā 
osteoartroze, artrīti, sasitumi, epikandiloze.

• Psihosomatiskie traucējumi: veģetatīvā 
distonija, depresīvie un astēniskie stāvokļi, 
neirozes.

• Nervu sistēmas slimības: traumu sekas un 
galvas un muguras smadzeņu asinsrites 
traucējumi, nepietiekamas smadzeņu 
apasiņošanas sākuma izpausmes, epilepsija.

• Arteriālā hipertonija, nosprostojuma un 
tūskas rakstura asinsrites sistēmas lokāli 
traucējumi, ekstremitāšu asinsvadu



ateroskleroze, hroniska vēnu nepietiekamība, 
posttrombatiska vēnu slimība, migrējošais 
tromboflebīts, hemoroīdi.

• Gremošanas orgānu slimības: kuņģa un 
divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimības 
formas, gastrīts, holecistīts, pankreatīts,

1 enterokolīts, stāvoklis 3-4 nedēļas pēc kuņģa
un zarnu trakta operācijām.

• Elpošanas orgānu slimības: ieilgusi 
ija. pneimonija, bronhiālā astma, plaušu

tuberkuloze, akūti un hroniski bronhīti, 
faringīts, tonzilīts, SARS.

Iekšējās sekrēcijas dziedzeru slimības: cukura 
diabēts un tā sarežģījumi, vairogdziedzera 
problēmas.
Uroģenitālās sistēmas slimības: nierakmeņu 
slimība, pielonefrīts, prostatīts, prostatas 
dziedzera adenoma, akūti un hroniski 
adneksīti, dzemdes mioma, neauglība. 
Saistaudu sistēmas slimības.
Ādas slimības: ekzēma, neirodermīts, 
psoriāze (t.sk. psoriatiskais artrīts). 
Imūndeficīta stāvokļi.
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KĀ DARBOJAS 
MASĀŽAS IEKĀRTA
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| Masažiera Nuga Best 
! NM-5000 uzbūve



lekšejais projektors
Iekārtas pamata paklājā iemontēta vadošā sliede, 
pa kuru virzās iekšējā projektora bīdbloks. Tā 
konstrukcija ļauj ruļļiem „vizināties” kā gareniskā, 
tā arī šķērseniskā virzienā. Sešiem ruļļiem ir reljefa 
forma, uz katra -  pa trīs izciļņiem iedarbībai uz 
piecām bioloģiski aktīvu punktu rindām abās 
mugurkaula pusēs. Projektors masē mīkstos audus 
gar mugurkaulu, neskarot pašu mugurkaulu.

Seši pamata ruļļi, kuriem ir vienāds augstums, 
iedarbojas uz lielāko muguras virsmu. 7. rullis 
delikāti „strādā” ar kakla daļu, tā temperatūra 
nepārsniedz 37° C. Masažieris ir tā iekārtots, ka 
pie bīdbloka kustības 7. rullis uzbrauc uz speciāla 
paaugstinājuma, un uz tā rēķina tiek masēta kakla 
daļa.

Masāža uz Nuga Best NM-5000 kvalitatīvi atšķiras 
no tradicionālās ar to, ka spiediens uz ķermeni 
notiek ne no augšas uz leju, bet no lejas uz augšu.

Iekšējā projektora funkcijas:

gareno muguras muskuļu masāža; 

piededzināšana (sildīšana); 

punktu masāža -  iedarbība uz bioloģiski 

aktīvajiem punktiem, kuri saistīti ar 

iekšējiem orgāniem; 

mugurkaula stiepšana (trakcija).

Turmanijs ir infrasarkana siltuma mag- 
nētterapijas un gaisa jonizācijas avots.

Nefrīta projektors
Iekšējais projektors izgatavots loka veidā: tāda 
forma ļauj koncentrēt infrasarkanos starus un 
palielina sildīšanas efektu. Pateicoties gumijas 
ielaidumam, projektoru ērti turēt rokā un pielikt 
dažādām ķermeņa daļām.

Plastmasas enerģiju taupošajā blokā atrodas 
5 plafoni no pusdārgakmeņa nefrīta. Sasilstot 
nefrīts uzkrāj, aiztur un lēni atdod infrasarkano 
siltumu. Šis siltums nomierina sāpes ķermeņa 
problemātiskajās daļās, uzlabo asinsriti un 
limfas plūsmu, palīdz attīrīt aknas un sadziedēt 
ādas virsmu.

Turmanija keramika
Uz masažiera papildus paklāja atrodas paklājiņš 
no turmānija keramikas. Šis Dienvidkorejas 
kompānijas Nuga Medical izgudrojums ir 
sarežģīts turmalīna, germānija, vulkānisko iežu 
un elvana sakausējums.



Josta -  miostimulators
Zemfrekvences jostas lietošana palīdz 
pievilkt vidukļa līniju, nostiprināt muskuļu 
korseti. Miostimulators uzlabo kuņģa un zarnu 
trakta un žultsvada darbību; nostiprina mazā 
iegurņa lejasdaļas un pēdas velves muskuļus. 
Zemfrekvences josta -  labs līdzeklis muskuļu 
sāpju noņemšanai, asinsrites un limfodrenāžas 
uzlabošanai. Miostimulatoru ērti lietot uz 
plecu joslas, vēdera, sēžas, gurniem, ikriem un 
jostasvietas.

Modelim ir 6 intensitātes līmeņi zemfrekvences 
jostas darbībā.

ļauj ātri pāriet uz lietošanai ērtiem masažiera 
darba režīmiem, iestatīt vajadzīgo temperatūru, 
ņemot vērā individuālo stāvokli.

Displeji parāda turmānija ruļļu iekšējā un nefrīta 
plafonu ārējā projektora faktisko sasilšanas 
temperatūru. Projektora temperatūru var 
regulēt no 40 līdz 70 grādiem. Temperatūras 
izmaiņas solis -  5 grādi no 40 līdz 50 grādiem,

Talvadibas pults

pec 50 grādiem temperatūras izmaiņas solis 
tikai 2 grādi.

Tālvadības pults turētājs ir grozāms par 36 
grādiem, kas ļauj lietot to jebkurā leņķī.

Augstuma regulešana
Pamata un papildus paklāji novietoti horizontā 
bet, pateicoties ērtiem satvērējiem, to leņ 
var mainīt par 10, 20 vai 30 grādiem. T; 
ir atkarīgs no lietotāja stāvokļa vai vēlme 
Augstuma regulēšanas sistēma dažādos leņķc
-  inženieru-psihologu darba rezultāts. Aparā 
atbilst darījumu cilvēku stilam, kas saudzī 
attiecas pret savu laiku. Seansa laikā v, 
skatīties televizoru vai lasīt, paceļot vienu v 
abus iekārtas paklājus.

Ir gadījumi, kad nepieciešams regulēt 
augstumu. Piemēram:

• cilvēka svars 120 kg un vairāk;

• spilgti izteikta skolioze, osteoporoze;

• slimību novājināts organisms;

• lai mazinātu sāpju sajūtas, kas saistītas ar 
mugurkaula muskuļu spazmu.

Temperatūras panelis
Turmānija keramika sasilst, ja ieslēg 
masažieris (poga „PWR” uz tālvadīb; 
pults).

Uz papildus paklāju barošana iet no pama 
paklāja caur īsu savienojošu vadu.
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Papildus paklāja temperatūru uzstāda atkarībā 
nolietotājafiziskāstāvokļa.Pagriezietregulatoru 
pulksteņa rādītāja virzienā, ieslēdzot barošanu, 
un uzstādiet vēlamo temperatūru. Cilvēkiem 
ar paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu 
nerekomendē augstu temperatūru uz turmānija 
keramikas.

Pēc lietošanas noteikti pagrieziet regulatoru 
OFF (Izslēgts) stāvoklī un atslēdziet barošanu.

Savienojuma panelis
Savienojuma panelī atrodas atsevišķas 
kontaktligzdas piecu lodīšu projektora, 
zemfrekvences jostas un tālvadības pults 
:  eslēgšanai. Katrs kontaktspraudnis der tikai 
i r .  ecīgajai kontaktligzdai. To pieslēdzot, 
- e.a,adzētu pielietot spēku.



Masažiera Nuga Best 
II NM-5000 darbības režīmi

Kā viss ģeniālais, Nuga Best ir ļoti vienkārši 
izveidots, viegls pielietošanā, to var lietot mājas 
apstākļos bez speciālistu piesaistes. Iekārta 
aprīkota ar desmit automātiskām programmām 
un divām programmām rokas režīmā.

Vēlams ieslēgt masažieri 20 min. līdz lietošanas 
sākumam, lai paspētu uzsilt abi projektori un 
turmānija keramika.

Iekārtas lietošanas optimālā temperatūra 
profilakses nolūkos ir 55-60° C. Pie pēcinsulta 
un pēcinfarkta stāvokļiem, hipertonijas, cukura 
diabēta un dažām citām slimībām rekomendē 
sākt seansus pie minimālās temperatūras
-  40°C.

Noturīgs atveseļošanas rezultāts tiek panākts 
ilgstoši un regulāri lietojot iekārtu Nuga Best. 
Mājas apstākļos speciālisti rekomendē veikt 
masāžas seansus katru dienu ik pēc četrām 
stundām vai kaut vai divas reizes dienā - no rīta

un pirms nakts miega.

To nosaka cilvēka organisma īpatnības -  tajā 
nekas nenotiek nejauši. Visām slimībām, īpaši 
hroniskām un pārmantotām, ir sava „vēsture”. 
Attiecīgi, lai atbrīvotos no slimībām, vajadzīgs 
laiks un pacietība.

Iekārtas Nuga Best 

lietošanas veidi:
• pamata automātiskais masāžas režīms ar 

piededzināšanu;

• nepārtrauktais masāžas cikls (bez 
apstāšanās);

• lokālais režīms;

• rokas (manuālais) masāžas režīms;

• speciālais režīms (lietojot piecu lodīšu 
projektoru);

• masāža, lietojot jostu -  miostimulatoru.



Automātiskais režīms
Nospiežot pogu „PWR” uz vadības pults, iedegas 
''aktiskā iekšējā projektora temperatūra. Ar 
□ogu „+" un var uzstādīt nepieciešamo 
temperatūru (40-70° C).

Nospiežot pogu „AUTO”, iedegas indikators 
„AUTO” un ieslēdzas masāžas režīms ar 
piededzināšanas efektu (pamata režīms), kas 
gst 37 minūtes. Nospiežot pogu „AUTO” divas 

'eizes, indikators „AUTO” sāk mirgot un ieslēdzas 
Tnijas (nepārtrauktais) masāžas režīms.

Masāžas seansa beigas pavada skaņas signāls. 
~ajā pašā laikā nodziest attēls vadības pults 
augšējā displejā.

Seansu var pārtraukt, nesagaidot masāžas 
beigas. Nepieciešams nospiest pogu ,,PWR” uz 
.adības pults. Sagaidiet, kamēr iekšējā projekta 
ruļļi atgriezīsies sākuma stāvoklī, tikai pēc tam 
drīkst piecelties no iekārtas.

Rokas režīms
Lietojot rokas (manuālo) režīmu, var vadīt 
iekšējā projektora virzību jebkurā virzienā.

Jānospiež poga „PWR”, lai iedegtos vadības 
pults augšējais displejs. Pēc tam, divas reizes 
nospiežot pogu uz vadības pults sāk mirgot 
indikators -  spuldzīte „MANUAL” un uz 37 min. 
ieslēdzas muguras masāža no mugurkaula 
krūšu līdz kakla daļai. Divas reizes nospiežot 
pogu sāk mirgot indikators „MANUAL” un 
uz 37 min. ieslēdzas muguras masāžas režīms 
no mugurkaula jostas -  krustu daļas līdz krūšu 
daļai.

Nospiežot un aizturot pogas vai notiek 
iekšējā projektora kustība attiecīgajā virzienā.

Piecu lodīšu projektora 
ieslēgšana (speciālais režīms)
Nospiežot pogu „PJT” uz vadības pults, ieslēdzas 
piecu lodīšu projektors. Ar pogu „+” un 
palīdzību var iestatīt nepieciešamo temperatūru
(40-70° C).

Pirmās 20 masāžas seansa minūtes rekomendē 
ārējo projektoru pielikt pie aknām (labajā 
paribē), bet pēc tam pie jebkuras problēmas 
vietas. Nerekomendē projektoru likt uz sirds.

īpašais režīms, lietojot 

jostu -  miostimulatoru
Uz ķermeņa daļas uzlieciet mitru salveti. Virsū 
uzlieciet miostimulatoru un pievelciet jostu.

Lai ieslēgtu miostimulatoru, nospiediet pogu 
„LOW FQCV” uz vadības pults, ar pogu „CONT” 
var pārslēgt miostimulatora režīmus. (Pēc 
noklusējuma iedarbības līmenis uzstādīts uz 
Min 1.)

Modelim ir seši zemfrekvences jostas darbības 
intensitātes līmeņi:

Min 1 -  deg zaļais indikators;

Min 2 -  mirgo zaļais indikators;

Mid 1 -  deg oranžais indikators;

Mid 2 -  mirgo oranžais indikators;

Max 1 -  deg sarkanais indikators;

Max 2 -  mirgo sarkanais indikators.

Pirmos piecus seansus pēc kārtas rekomendē 
lietot zemfrekvences jostu -  miostimulatoru 
vājā režīmā 15-20 min. Tālāk var pāriet uz 
citiem režīmiem. Pēc ilgstošā pārtraukuma 
josta jālieto, sākot ar vājo režīmu.

Jostas darbības programma ilgst 37 min.



pasažiera Nuga Best 
NM-5000 priekšrocības



• Nefrīts, kuru kādreiz lietoja ruļļu 
izgatavošanā, nomainīts uz turmāniju. 
Turmānija keramikas siltumvadības spēja 
ir augstāka un sasilstot tā izdala vairāk 
infrasarkano siltumu. Bez tam turmānija 
ruļļi ir jūtīgāki pret temperatūras maiņām -  
ātrāk sasilst (vai atdziest).

• Bīdbloka konstrukcija, uz kura piestiprinās 
ruļļi, ir „peldoša”. Katra puse virzās maigi 
ne tikai uz augšu -  leju, bet arī šķērseniskā 
virzienā. Tas dod iespēju iekšējam 
projektoram „pielāgoties” mugurkaula 
individuāliem izliekumiem, cilvēki ar skoliozi 
un citiem izliekumiem vieglāk panes masāžu.

• Trīs turmāniju ruļļu rindas atrodas vienā 
līmenī, kuras pastiprina iedarbības efektu.

• Pilnveidota piededzināšanas un masāžas 
programma, paaugstināts ārstēšanas 
efekts. Iekšējais NM-5000 projektors 
pēc piededzināšanas masē uz augšu -  
leju piededzināmo vietu un tikai pēc tam 
pārvietojas uz citu ķermeņa daļu.

• Iekšējā projektora ruļļi un ārējā projektora 
plafoni sasilst no 40-70° C. Temperatūras 
izmaiņas solis pēc 50 grādiem ir 2°C.

• Berzes troksnis starp sliedi un bīdbloku 
samazināts līdz minimumam, kas padara 
masāžu komfortablāku un palielina iekārtas 
kalpošanas ilgumu.

• Turmānija paklāja laukums uz iekārtas 
papildus paklāja palielināts par vienu rindu. 
Pievienoti 14 turmānija diski ārstniecības 
efekta paaugstināšanai.

• Iekārtas karkasa materiāls nomainīts pret 
mūsdienīgāku un elegantāku. Izmantota 
augstvērtīga plastmasa un hromēts tērauds.

• Iekārtas pārvalks izgatavots no augstvērtīga 
un četrkārtīga paaugstinātas izturības 
materiāla. Pie tam materiāls ir ne tikai 
skaits, bet arī patīkams taustei.

• Izgatavojot aizsargpārsegu pamata 
paklājam, izmantots sudraba diegs 
antibakteriālam un dezodorējošam efektam. 
Ir zināms, ka siltuma vadība sudrabam 
augstāka nekā zeltam un citiem metāliem. 
Pārsegu rotā elegants firmas zīmes 
izšuvums.

• Smalks dizains. Eleganta iekārtas forma, 
kas projektēta sadarbībā ar inženieriem
-  psihologiem, tika izveidota, lai iekārta 
varētu iederēties jebkuros apstākļos un 
interjerā. Tērauda loki ar zieda zīmējumu 
padara dizainu vēl skaistāku.

• Zaļā krāsa nav izvēlēta nejauši: tā  palielina 
uzmanības koncentrāciju, nomierina un 
noņem nogurumu, atslābina muskuļus, 
atvieglo stāvokli sirds un aknu slimību 
gadījumā. Izmainīta miostimulatora un piecu 
lodīšu projektora plastmasas bloka krāsa.



\  Masažas iekārtās Nuga Best NM-5000

/  ATVESEĻOŠANAS METODES
1) Mugurkaula stiepšana;

2) Punktu masāža;

3) Piededzināšana;

4) Infrasarkanais siltums;

5) Magnētterapija;

6) Gaisa jonizācija;

7) Miostimulācija.





Mugurkaula stiepšana
Medicīnā izšķir zemūdens un sauso stiepšanu. 
Sauso stiepšanu pielietoja vēl Hipokrāta laikos.

Nuga Best šī metode tiek veikta maigi un pilnīgi 
nekaitīgi mugurkaulam. Trakcija uz masažiera 
notiek uz infrasarkanā siltuma, projektora 
augstuma un ruļļu virzības rēķina. Siltums labi 
atslābina muskuļus; ruļļu saskarsmes vietā ar 
muguru izveidojas loks, cilvēks ar savu svaru 
spiež uz ruļļiem, un mugurkauls izstiepjas.

Soli pa solim, burtiski segmentu pēc segmenta, 
mugurkaulā kolonnas audu stiepšana -  
vissaudzīgākais stiepšanas veids. Rezultātā 
samazinās spiediens starpskriemeļu diska 
iekšienē, tiek novērsta starpskriemeļu locītavu 
bloķēšana.

Tālāk notiek attāluma palielināšana starp 
mugurkaula skriemeļiem un locītavām, 
paplašinās atvērums starp mugurkaula 
skriemeļiem. Atbrīvojas muguras smadzeņu 
nervi. Atjaunojas saikne ar centrālo nervu 
sistēmu.

Speciālisti pakāpeniski uzspiež ar roku lielajiem 
pirkstiem uz daudz ķermeņa punktiem vienā 
pusē vai simetriski. Mehāniskam uzspiedienam 
tiek pakļauti nelieli ādas virsmas laukumi (2-10 
mm), ko sauc par bioloģiski aktīviem punktiem. 
Uzspiediens visbiežāk notiek tā, lai cilvēks justu 
kaut ko pa vidu starp „sāp” un „patīkami”.

Masažiera iekšējais projektors iedarbojas uz 
piecām bioloģiski aktīvo punktu rindām gar 
mugurkaulu.

Tāda trakcija rada unikālus priekšnosacījumus 
starpskriemeļu disku un visu mugurkaula 
struktūru atjaunošanai. Mērena dozēta 
stiepšana izslēdz jebkādus savainojumus.

Punktu masaža
Pirksta uzspiešanas metode vai punktu masāža 
atgriež ķermenim kustīgumu, uzlabo locītavu, 
muskuļu stāvokli, nomierina nervu sistēmu. Šī 
metode ne tikai noņem muskuļu spazmu, bet arī 
novērš tā  cēloni, ļauj dziļi iedarboties uz cilvēka 
fizioloģiskajiem un psiholoģiskajiem procesiem. 
Punktu masāžu var pielietot daudzu slimību 
gadījumos.



Piededzināšana
Vissenākā reflektorās iedarbības metode uz 
bioloģiski aktīviem punktiem stabili ieņēmusi 
. etu ārstnieciskajā praksē. Šīs procedūras 
aparāta versijas priekšrocības ir: nav 
piededzināšanas pēdu uz ādas, kā, piemēram, 
pēc vērmeļu cigāru piededzināšanas lietošanas; 
-av vajadzīga otra cilvēka palīdzība. Tā ir ļoti 
s.arīga iekšējā projektora funkcija. Turmānija 

ļu temperatūrai jābūt 60-70° C.

fle flekste rap ija  -  fizioloģisks atveseļošanās 
*«= ds. Piededzināšanas efektivitāte tiek 
sasniegta, aktivizējot organismā pašregulācijas 
_r aizsardzības mehānismus. Priekšrocība -  
rrarbība ir virzīta uz visu organismu kopumā.
- epedzināšanas jēga slēpjas attiecīgu ādas 
: : _j  kairināšanā ar siltumu. Sen senos laikos 

ca: .Kairinājums no ārpuses- efekts iekšpusē”. 
_cs<atīja, ka piededzināšana ir efektīga pat tad, 
«ar bezspēcīga ir adatu terapija un zāles.

^epedzināšana uzlabo asinsriti, hormonu un 
fe— sntu izstrādi. Cilvēkiem ar hroniskām kuņģa 
5  ~~rām normalizējas kuņģa sulas un skābes 
rsrāde . Šī iekšējā projektora funkcija uzlabo 

eru, sēklinieku un olnīcu, vairogdziedzera 
aizkuņģa dziedzera sekrēciju: atrisinās 

2s_czas sieviešu un vīriešu problēmas.

i  ededzināšanas procedūra paaugstina audu 
absorbēšanas un uzsūkšanas spēju. Piemēram, 
pateicoties, kuņģa un zarnu trakta gļotādas 
-zsūkšanas spēju uzlabošanai, uzlabojas arī

visa organisma barošana un, attiecīgi, visu 
iekšējo orgānu funkcijas. Notiek ātra kaitīgo 
vielu un šķidruma izvadīšana no organisma. 
Ātrāk uzsūcas sasitumi, zemādas zilumi, iekšējie 
asinsizplūdumi.

Svarīgs moments: piededzināšana veicina 
organismaatjaunošanosITasnotiekdivu iemeslu 
dēļ: pirmkārt, piededzināšana stimulē kapilāru 
pieaugumu. Ir zināms, ka novecošanas process 
saistīts ar kapilāru zaudēšanu, bez tiem āda 
kļūst ļengana. Otrkārt, vielmaiņas uzlabošanās 
arī veicina organisma atjaunošanos.

Regulāri lietojot Nuga Best, normalizējas 
asinsspiediens, kvalitatīvi mainās asins ainas 
rādītāji, nostiprinās imunitāte, atjaunojas 
asinsreces īpašības. Iekšējā projektora darbā 
tiek lietota metode Moxibustion. Tā ir vienlaicīga 
punktu masāža un piededzināšana.

Jaunajā masāžas iekārtas modelī izstrādātāji 
pilnveidoja piededzināšanas programmu. 
Pastāvot, NM-5000 iekšējais projektors masē 
piededzināmo apgabalu un turpina kustību, 
apstājoties pie nākamā segmenta. Tas ir, 
pirms kārtējās piededzināšanas notiek papildus 
masāža.

Pateicoties piededzināšanai un bīdbloka 
kustībai augšup -  lejup, pieaug atveseļošanas 
efektivitāte un tiek noņemts saspringums 
muskuļos.



Карее mugurai vajadzīga 
aparātmasāža?
Masāžas rezultāti uz Nuga Best

1. Stajas uzlabošana
Masāžas laikā muguras muskuļi atslābinās, 
kļūst elastīgi, notiek mugurkaula korekcija.

No tā, cik elastīgi ir muguras muskuļi, atkarīgs, 
vai cilvēks būs vesels kopumā. Pēc masāžas 
seansa uz iekārtas Nuga Best muskuļu korsete 
tonizējas un notur mugurkaula stabu pareizā 
stāvoklī. Regulāri lietojot iekārtu, nobīdītie 
skriemeļi atgriežas savā vietā.

Stipri izteiktas skoliozes gadījumā, atslābi

nāšana un muskuļu sasildīšana -  labākais veids 
kā novērst traucējumus. Tikai elastīgi muskuļi 
ļauj nobīdītajiem skriemeļiem ieņemt pareizo 
stāvokli.

Stipru sāpju gadījumā vēlams abus paklājus 
pacelt par 30°.

2. Nospiesto vai saspiesto 
nervu saknīšu novēršana. Nervu 
sistēmas atdzīvināšana.
Slimības cēlonis bieži ir nervu saknīšu nospiešana



-nugurkaula stabā, kas nejauj galvas smadze
nēm pilnvērtīgi nodot informāciju attiecīgajam 
orgānam. Nospiešana notiek dažādu iemeslu 
rēļ: osteohondroze, skolioze, sāļu nogulsnes, 
ela slodze uz mugurkaulu, traumas utt.

Mugurkaula korekcija ļauj atjaunot nervu 
•mpulsu vadītspēju no galvas smadzenēm līdz 
ekšējiem orgāniem un audiem, kas noved pie to 
atveseļošanās. Rezultātā notiek izdziedināšanās 
'o  dažādām slimībām.

3. Gūžas un plecu kaulu 
simetrijas atjaunošanās.
.a iekšējā projektora ruļļi vienlaicīgi nepieskaras 
abām lāpstiņām un gurniem, tas nozīmē, ka 
-.raucēta plecu un gūžu kaulu simetrija.

pēc ilgstošas masāžas iekārtas Nuga Best 
etošanas, gūžu un plecu kauli novietojas 

simetriski vienā līmenī, kas ļauj mugurkaula 
stabam izlīdzināties.

4. Priekšnosacījumu radīšana 
starpskriemeļu disku 
atjaunošanai.
Nepareizs uzturs, vecums, smagumu celšana, 
ūdens un nepieciešamo mikroelementu trūkums 
organismā -  iemesli, kādēļ starpskriemeļu 
diski kļūst plānāki, noberžas un slāņojas. Tas 
rada sāpju sajūtas, ierobežo kustības, nervu 
saknīšu nospiešanu un noved pie dažādu orgānu 
saslimšanām.

Iekšējais projektors maigi izstiepj mugurkaulu, 
radot apstākļus disku atjaunošanai; iekārtas 
vispārējā iedarbība veicina to veidošanos.

5. Mugurkaula blakus esošo 
muskuļu iekaisuma nonemšana.

9 9

Piemēram, pie osteohondrozes un Behtereva 
slimības.

6. Starpskriemeļa truces 
atveseļošanās veicināšana.

9

Tiek radīti apstākļi, lai atjaunotos diska kodols. 
Šis process var ilgt gadu vai pusotru gadu; 
masāžu jāveic regulāri 2-3 reizes dienā.

Tādā veidā pēc masāžas uz Nuga Best atslābinās 
pat dziļie muskuļi, sasilst saites, atjaunojas 
dabiskais skriemeļu kustīgums un atbrīvojas 
nospiestie muguras smadzeņu nervi. Dziļā 
maidzīšana (mīcīšana) un vienlaicīga muguras 
muskuļu izsildīšana atslogo starpskriemeļu 
diskus un palīdz viegli novērst skriemeļu nobīdi. 
Rezultātā tiek noņemtas sāpes, un normalizējas 
iekšējo orgānu un audu darbība.



Miostimulacija

Miostimulacija -  dažadu zemfrekvences 
strāvas impulsu pielietojums. Mio -

(grieķu vai. -  mys, ģenitīva locījums -  mios
-  muskulis) -  saliktu vārdu sastāvdaļa, kas 
norāda uz sakaru ar muskuļiem.

ŠT populārā medicīniskā procedūra tiek lietota, 
lai atjaunotu bojātos nervus, muskuļus un 
iekšējos orgānus ar impulsu strāvas palīdzību.

Impulsu elektriskā strāva liek muskuļiem aktīvi 
sarauties, vienlaicīgi iedarbojoties arī uz 
asinsvadu sieniņām, kas noved pie asinsrites 
un limfu atteces uzlabošanās, un vielmaiņas 
aktivizācijas. Notiek laba stiprinoša iedarbība uz 
muskuļiem, paaugstinās to tonuss, samazinās 
tauku nogulu apjoms.

Miostimulācija kā fīzioterapeitiska procedūra

tiek lietota jau vairak neka 20 gadus.

Sākotnēji to lietoja kā vingrošanu guļošiem 
slimniekiem, kuri pārcietuši operācijas. 
Miostimulācija palīdz atjaunoties pēc iegūtajiem 
lūzumiem, operācijām, bet sportistiem -  uzturēt 
formu un rehabilitēties pēc traumām.

Ar tās pafīdzību nostiprinās novājinātie 
muskuļi, jo muskuļu savilkšanās intensitāte 
(vienam elektrodam iedarbojoties uz konkrētu 
muskuļu grupu) augstāka nekā tradicionālajās 
vingrošanas nodarbībās. Un pie tam jūs 
nenogurdināt sevi ar treniņiem sporta zālē, bet 
muskuļi strādā, iedarbojoties spēkam, kas nāk 
no miostimulatora. Samazinās problēmvietu 
apjoms un jūs vājējat.

Miostimulācijas priekšrocība:

tā palīdz piekļūt muskuļiem, kuri izvietojušies



dziji un kurus parastos apstākļos ir grūti 
noslogot (piemēram, gurnu iekšējās virsmas 
muskuļi). Muguras miostimulācija iedarbojas 
ārstnieciski osteohondrozes un skoliozes 
gadījumos, aktivizējas iekšējo orgānu darbība. 
Šī procedūra palīdz atjaunot vēdera dobuma 
priekšējās sienas vājos muskuļus sievietēm, 
•čuras dzemdējušas.

Miostimulācija ir efektīva dažādās celulīta 
stadijās, tāpēc to plaši pielieto kosmētiskos 
■’olūkos. Mūsdienu kosmetoloģija lieto
— ostimulāciju figūras korekcijai, nostiprinot un 
palielinot muskuļu masu.

3:abils rezultāts tiek panākts lēni, tas ir atkarīgs 
no organisma individuālajām īpatnībām, 
- jsku ļu  stāvokļa un liekajiem kilogramiem.

Sporta nodarbības kļūs efektīvākas, 
= papildināsiet treniņu programmu ar

— ostimulāciju.

Miostimulācija Nuga Best
le-frekvences jostas -  miostimulatora 
esamība ir izcila atšķirība Nuga Best NM-5000 
nc pītiem masažieriem. Nuga Best paredz sešus
— ostimulatora darba režīmus ar dažādiem 
rrensitātes līmeņiem. Dažādi strāvas impulsa

p secīgi nomaina cits citu: sākumā vāja 
eoi-'Pība, pēc tam tā pakāpeniski pastiprinās 
_r ap<al atslābst.

rx -_  si atšķiras pēc stipruma un ilguma, kas 
zsēpz audu pieradumu pie šīs iedarbības un 
Tocrošina ārstniecisko efektu. Miostimulatora 
i n x  sj veids un frekvence līdzīga cilvēka 
■erv_ šūnas impulsa veidam un frekvencei, 
tes p-aktiski izslēdz miostimulatora kaitīgās 
eca .-“bas iespējamību.

ir liels saskarsmes laukums. Tas ļauj strādāt 
ar vēdera, muguras, sēžas un gurnu muskuļu 
grupām. Miostimulatora vāji elektriskie impulsi 
tiek novadīti uz elektrodiem, kas saskaras ar 
ķermeni. Tie imitē smadzeņu signālus, kuri 
virzās uz audiem caur nerviem, un izsauc secīgus 
muskuļu „savilkšanās -  atslābināšanās” ciklus.

Starp elektrodiem un ādu jābūt ciešam 
kontaktam, lai neizsauktu nepatīkamas sajūtas 
un ādas kairinājumus. Ciešu piekļaušanos 
ķermenim nodrošina josta ar „lipekļiem” (velkro 
lentu). Mitra salvete tiek lietota, lai uzlabotu 
ādas vadāmību.

Atcerieties, ka atsevišķas, laiku pa laikam, 
procedūras vēlamo rezultātu nenesīs. Bet 
kompleksa iekārtas Nuga Best lietošana (plus 
miostimulators), pareizs racionāls uzturs, 
ikdienas fiziskās slodzes vai nodarbības fitnesa 
klubā, ne tikai atveseļos jūsu organismu, bet arī 
koriģēs figūru.

Zemfrekvences miostimulators Nuga 
Best arī veicina pienskābes izvadīšanu no 
muskuļiem, muskuļu piesātināšanu ar skābekli. 
Miostimulācijas laikā notiek iedarbība uz 
starpšūnu telpu, paaugstinās limfātiskās 
sistēmas tonuss. Uzlabojas limfodrenāža -  tiek 
izvadītas šlakvielas, liekais nesaistītais ūdens, 
samazinās alerģiju risks, samazinās onkoloģisko 
šūnu augšanas risks, samazinās tūska. 
Mugurkaula un locītavu problēmu gadījumā 
miostimulācija var tik t lietota kā spēcīgs sāpju 
remdējošs faktors.

Bez tam, josta var tik t lietota kā unikāls pēdu 
elektrostimulācijas līdzeklis. Uz pēdas virsmas 
ir sakoncentrēti bioloģiski aktīvie punkti un 
refleksogēnās zonas.

c £ --2  =' kontaktiem no strāvu vadoša materiala



Veselībai
Jostu -  miostimulatoru lieto pie sekojošām 
problēmām:

• apakšējo ekstremitāšu limfvadu slimību 
gadījumos;

• apakšējo ekstremitāšu venozās atteces 
traucējumos;

• pie dažādas izcelsmes miozītiem;

• sāpēm jostasvietā;

• krampju sindroma ikru muskuļos;

• šļauganās paralīzes;

• pēdu piešiem;

• rehabilitācijas pēc ilgstošas imobilizācijas.

Sistemātiska (var kursa veidā) jostas
-  miostimulatora Nuga Best lietošana 
palīdzēs:

• nostiprināt muskuļus, paaugstināt to tonusu 
un elastīgumu;

• samazināt tauku slāni. Muskuļiem darbam 
vajadzīga enerģija, par kuras avotu kļūs 
tauku audi;

• uzlabot vielmaiņu;

• atgriezt ādai tvirtumu.

Miostimulatora iedarbība veicina zarnu trakta 
attīrīšanu no fēču akmeņiem un pastiprina tā 
peristaltiku. Zemfrekvences jostas lietošana 
resnās zarnas motorikas stimulācijai palīdz 
cīnīties ar aizcietējumiem, meteorismu, j  

disbakteriozi, gremošanas traucējumiem zarnu 
traktā. Atrisinās hronisku kolītu problēmas, kas 
medicīnā aizņem, minimums, pusgadu.

Miostimulācija nav ieteicama, ja  ir 
elektrokardiostimulators; zemfrekvences jostas 
lietošana tiek ierobežota biežu un izteiktu sirds 
un asinsvadu krīžu gadījumos, nierakmeņu 
gadījumos, grūtniecības laikā, pie psihozēm, 
žultsakmeņu slimību gadījumos, strutojošu ādas 
slimību gadījumos, noslieci uz dzemdes un kuņģa
-  zarnu trakta asiņošanām, tromboflebītiem.



Infrasarkanais siltums

Infrasarkanie stari

S p e k tra  tu va is

......................  ~

S p e k tra  tā la is

a p g a b a ls a p g a b a ls

_____________________ ____ ..._____________________________________i
1.000

Infrasarkanie stari -  tie ir elektromag
nētiskie viļņi, kuru spektrs ir no 0.7
Hdz 7 000 mikrometriem. Šos vilnus nof »

sasilušiem priekšmetiem cilvēks jūt kā 
siltumu. No šejienes arī nosaukums -  
infrasarkanais siltums.

: ns elektromagnētiskais spektrs sastāv no 
-edzamiem un neredzamiem stariem. Redzamie 
stari - tās ir varavīksnes krāsas. Neredzamie
-  ultravioletie, rentgena, gamma starojums,
-  kroviļņi un infrasarkanie stari.

nfrasarkanie viļņi atrodas diapazonā starp 
'edzamajiem stariem un mikroviļņiem. 
. snekaitīgākais un vērtīgākais ir infrasarkanais 
s itums ar viļņa garumu no 4 līdz 14 mikrometri, 
t i „  garviļņi.

Cilvēks izstaro infrasarkano siltumu no 6 līdz

12 mikrometri, bērns šādā spektrā aug mātes 
miesās. Visas bioķīmiskās reakcijas notiek tieši 
šajā spektrā, tāpēc to arī sauc par biorezonansi. 
Speciāli institūti Japānā un Dienvidkorejā 
pēta infrasarkano siltumu un tā ārstnieciskās 
īpašības. Par sensāciju medicīnā kļuva tas, ka 
onkologi visā pasaulē kopš 1970. gada lieto 
infrasarkano siltumu vēža slimnieku ārstēšanā.

Korejā ir ezers, kurš ir izveidojies vulkāna krāterī. 
Tam visapkārt uz sastingušās vulkāniskās 
lavas cilvēki izdziedinājās no nedziedināmām 
slimībām. Talantīgais izgudrotājs Čo Sing-Hens 
izgatavoja šī sakausējuma kopiju, un tādā veidā 
parādījās turmānija keramika, kurai ir unikālas 
ārstnieciskas īpašības.

Akmeņi turmānija keramikā sasilstot uzkrāj 
un lēnām atdod siltumu. Siltuma viļņa garums



šiem akmeņiem -  10 mikrometri, kas atbilst 
cilvēka ķermeņa infrasarkanajam starojumam. 
Mikrobiem, vīrusiem un baktērijām starojums ir 
lielāks nekā 12 mikrometri, tāpēc viņiem mūsu 
spektrs ir nāvējošs. Jebkurai slimībai ir daudz 
garāks vilnis nekā cilvēka organismam.

Turmānija keramikas vai nefrīta projektora 
infrasarkanais siltums nonāk organisma audos, 
un mūsu šūnas to bez pretestības izlaiž cauri. 
Jo tās to pieņem kā savējo, tādēļ ka tas atbilst 
veselo šūnu starojuma spektram, bet īsākam 
siltumam organisms pretojas.

Kad mūsu audu šūnas saņem infrasarkano 
siltumu, tajās atjaunojas vielmaiņa, labās 
reakcijas pastiprinās, bet sliktās izbeidzas.

Turmānija keramikas infrasarkanā siltuma 
īpašības:

• pretiekaisuma, pretvīrusu un antibakteriālās;

• uzlabo asinsriti un limfodrenāžu;

• noņem muskuļu un asinsvadu spazmas;

• normalizē asinsspiedienu, atjauno asinsvadu 
sieniņas;

• uzlabo asinsriti;

• neitralizē brīvos radikāļus, noārda un izvada 
no organismā kaitīgos smagos metālus;

• nostiprina imunitāti.



Magnetterapija

stipru elektromagnētisko lauku iedarbība no 
elektropārvades līnijām, transformatoriem, 
elektroierīcēm utt. Normālai organisma 
funkcionēšanai nepieciešams neskartu rezervātu 
un nacionālo parku Zemes magnētiskais lauks. 
Pilsētas apstākļos šo trūkumu var aizpildīt ar 
turmānija keramiku.

Sasilstot turmānijs rada maigu, pastāvīgu, 
vienmērīgu dabiskas izcelsmes (zemes) 
magnētisko lauku. Turmānija sakausējumā 
magnētiskā lauka avots ir turmalīns, germānijs 
„iztaisno” lauku, uzlabojot tā kvalitāti.

f f e o terapijas metode ar mainīgu 
xer~f'skvences vai pastāvīgu magnētisko 

sauc par magnētterapiju.

ļ p r =-'~  zinātnieks Nakagava izpētīja magnētiskā 
n in a  deficīta sindromu. Hronisks nogurums, 
acsa. : "āmība, bezmiegs, ātra nogurdināmība, 
& Z 2. aretīte, saišu un locītavu slimības ir sekas 
«ž~ec e: ekamībai. Mums ir vajadzīga nemitīga 
le '-e s  magnētiskā lauka uzlādē, jo tas mūsu 

s ilā  neuzkrājas.

jUriļ* ē~ s<ais lauks var but kaitīgs, ja ta avots 
r Tā*5~gas izcelsmes. Pilsētā mūs ietekmē



Katrai cilvēka organisma šūnai ir savs 
magnētiskais lauks, un, ja tā trūkst, tā nevar 
strādāt. Magnētiskais lauks un jonizācija uzlabo 
šūnu membrānu caurlaidību. Mitohondrijs 
uzkrāj elektrisko lādiņu, jo tam ir lieli membrānu 
laukumi. Elektrība un magnētiskais lauks 
nepieciešami šūnas vielmaiņai. Tas ir ļoti svarīgi, 
ja ņem vērā, ka absolūti visas saslimšanas 
saistītas ar metabolisma traucējumiem!

Magnētiskais lauks nepieciešams 

• centrālajai un perifērajai nervu 
sistēmai;

• orgāniem un audiem, kuru šūnas 
intensīvi dalās un nolietojas:
āda, elpošanas sistēmas, kuņģa un zarnu 
trakta epitēlijs, skrimšļi locītavās. Endokrīn 
orgāni, kuru aktīvās šūnas izdala hormonuf 
cieš no magnētiskā lauka trūkuma: 
čiekurveida dziedzeris, hipotalāms, hipofFzc 
vairogdziedzeris, aizkuņģa dziedzeris, 
virsnieres, dzimumdziedzeri (olnīcas un 
sēklinieki).

Neironi -  vadītāji, un tiem irvajadzīga potenciālu 
starpība. Magnētterapija atjauno mielīna 
apvalku un uzlabo atmiņu; efektīvi rehabilitē 
pēc encefalītiem, mielopātijas, galvaskausa
-  smadzeņu traumām. Turmānija keramikas 
lietošana 2 mēnešu garumā bērnu cerebrālās 
triekas gadījumā palīdz noņemt spazmas un 
uzlabot runu.

• sirds vadīšanas sistēmai;
Sirdij ir šūnas, kuras, atkarībā no 
vadošajiem impulsiem, liek tai sarauties 
un izplesties. Aritmija -  nepietiekama 
sirds vadīšanas sistēmas darbības pazīme, 
turmānija keramika normalizē tās darbu.

• asinsvadu gultnei;
Jebkura asinsvada sieniņai un asins daļiņām 
ir lādiņš. Magnētterapija un jonizācija 
uzlabo asins reoloģiju, jo palielinās attālums 
starp vienādi uzlādētām asins daļiņām, un 
tās labāk atgrūžas no asinsvadu sieniņām.



Gaisa jonizācijā

£ № » .

Lādiņa parādīšanās procesu uz molekulas, 
sauc par jonizāciju, bet uzlādēta molekula -  
par vieglo jonu vai aerojonu.

_ai organisms varētu normāli funkcionēt, gaisā 
ābūt gan pozitīvi, gan negatīvi uzlādētiem 
aerojoniem attiecīgajās proporcijās. TTrs gaiss 
atšķiras ar to, ka tas nesatur smagos jonus
-  jonizētas molekulas, kuras ir nosēdušās uz 
;<idruma vai putekļu daļiņām. Smago jonu 
avoti: televizors, datora monitors. Pilsētu gaisā 
.īeglo jonu skaits var kristies līdz 50-100, bet 
smago -  pieaugt līdz desmitiem tūkstošu cm3.

Jonizācijas trūkums noved pie pastāvīga 
skābekļa bada, sliktas pašsajūtas, darbaspēju 
un uzmanības pazemināšanās, paaugstināta 
noguruma, imunitātes pavājināšanās un 
provocē dažādu slimību attīstību.

Slēgtos birojos gaisa jonizācija un bagātināšana 
ar skābekli ir 10-15 reizes mazāka par 
pieļaujamajām sanitārajām normām. Gaiss, 
vēdinot telpas, zaudē gandrīz pusi aerojonu, 
otru pusi paņem sienas un mēbeles. Un ja guļ



tada telpa, tad bezspeks un galvassāpes ir 
garantētas.

Aerojonu trūkuma problēmu palīdz risināt 
turmānija keramika. Turmānija paklāja tiešā 
tuvumā negatīvi lādētu aerojonu koncentrācija 
sasniedz 2200 jonu/ cm3.

Salīdzināšanai: mežā -  200-1500 jonu/ cm3, ; 
jūras piekrastē -  no 2000; kalnos -  no 10000; 
pie ūdens kritumiem -  no 18000 jonu/ cm3.

j

Turmalīns -  sakausējuma galvenais 
komponents, ir vienīgais minerāls dabā, kuram 
ir spēja polarizēties. Sasilstot un atrodoties ; 
zem mehāniskas slodzes, turmalīns divējādi 
polarizējas, bet sakausējumā ar pusvadītāju j 
elementu germāniju šie efekti pastiprinās.

^ _ i

Skābeklis caur cilvēka alveolām nokļūst asinīs, ; 
tā negatīvais lādiņš atjauno bronhu un epitēlija 
skropstiņas, palīdz noārdīt trombus un pazemina 
cukura līmeni asinīs. Pozitīvi lādētas ogļskābās 
gāzes molekulas noņem spazmas un nostiprina : 
asinsvadu sieniņas, palīdz dziļāk elpot, uzkrāt ; 
glikogēnu aknās un izvadīt šlakvielas.

Pētījumi pierādījuši, ka jonizācija veicina 
labāku vitamīnu un minerālvielu asimilēšanu 
organismā, tai skaitā, arī kalcija. Tas ir ļoti 
svarīgi, jo vitamīnus mēs saņemam ar pārtiku 
neaktīvā formā, bet kalciju vispār lietojam 7-10 
reizes vairāk nekā tas uzsūcas.

Jonizācija palīdz novērst sirds un asinsvadu 
sistēmas slimības, uzlabo vielmaiņu un 
mikrocirkulāciju, uzlabo asins, limfas un 
starpšūnu šķidrumu reoloģiju (plūsmu).



MINERĀLI, KURUS LIETO 
NUGABEST

Terapija ar akmeņiem
Masāžu a r akmeņiem sauc par karsto 
akmeņu masāžu (stone terapiju). Šajā, pie 
mums vēl retajā masāžās veidā, izmanto 
akmenī slēpto enerģētiku un spēku.

Vasāžas iekārtā NM-5000 tiek izmantots 
t-TnalTns, germānijs, vulkāniskie ieži, akmens 
evans (turmānija keramikas komponenti) un 
-•ef rīts (no kā izgatavoti piecu lodīšu projektora 
;  afoni). Šie ieži sasilstot izstaro infrasarkano 
situmu.

TURMALINS
\ o  visiem uz zemes eksistējošiem minerāliem 
r*a i turmalīnā ir pastāvīgs elektriskais 
ā :  ņš, kādēļ to sauc par kristālisko magnētu. 
Pieskaitāmajā akmeņu daudzveidībā turmalīns 
tek  uzskatīts par absolūto čempionu krāsu 
_r nokrāsu skaita ziņā. Dabiskais spīdums, 
raurspīdīgums un cietība šim dārgajam 
:=udzkrāsainajam minerālam devuši pelnīto 
godu tik t apstrādātam kā juvelierizstrādājumam.

Turmalīna sastāvā ietilpst kālijs, kalcijs, magnijs, 
mangāns, dzelzs, silīcijs, jods, fluors un citas 
sastāvdaļas. Pavisam kopā 26 Mendeļejeva 
tabulas mikroelementi.

Sasilstot turmalīns rada zemfrekvences 
magnētisko lauku, izstaro infrasarkano 
siltumu un anjonus, kuri iedarbojas sekojoši:

• pastiprina šūnu metabolismu, uzlabo 
vielmaiņu;

• uzlabo lokālo asins plūsmu;

• atjauno limfātiskās sistēmas darbību;

• normalizē endokrīno un hormonālo sistēmu;

• uzlabo orgānu un audu barošanu;

• nostiprina imunitāti;

• veicina veģetatīvās nervu sistēmas 
līdzsvarošanu (šī sistēma veic psihes ierosu 
un bremzēšanu);

• nodrošina organismu ar dzīvības enerģiju;

• uzlabo asins kvalitāti, stimulē asinsriti 
un sašķidrina biezās asinis, tās nokļūst 
vissmalkākajos kapilāros, dodot 
organismam dzīvības spēku.



II Minerāli, kurus lieto Nuga Best

GERMĀNIJS
Maksā kā zelts, trausls kā stikls.

Germānijs ir mikroelements, kurš piedalās 
daudzos procesos cilvēka organismā. ŠT 
elementa trūkums ietekmē kuņģa un zarnu 
trakta darbību, tauku apmaiņu un iedarbojas, jo 
īpaši, uz aterosklerozes attīstību.

Pirmo reizi par germānija nozīmi cilvēka 
veselībā sāka runāt Japānā. 1967. gadā dr. 
K. Asai atklāja, ka germānijam piemīt plašs 
bioloģiskās iedarbības spektrs.

•  Pārnēsā skābekli organisma audos.
Germānijs, nokļūstot asinis, reaģē analoģiski 
hemoglobīnam. Skābeklis, kuru tas pārnes 
uz organisma audiem, garantē normālu visu 
dzīvības sistēmu funkcionēšanu un novērš 
skābekļa nepietiekamības attīstību orgānos, 
kuri ir visjūtīgākie pret hipoksiju: centrālajā 
nervu sistēmā, sirds muskulī, nieru un aknu 
audos.

• Stimulē imunitāti.
Germānijs organisko savienojumu veidā 
veicina gamma interferonu ražošanu, kuri 
nomāc ātri dalošos mikrobu šūnu vairošanās 
procesus, aktivizējot makrofāgus un 
specifiskās imunitātes šūnas (T-šūnas).

• Ir pretaudzēja iedarbība.
Germānijs aizkavē ļaundabīgo 
jaunveidojumu attīstību un liek šķēršļus 
metastāžu veidošanās procesam, tam 
piemīt aizsardzības spējas pret radioaktīvo

starojumu. Šo īpašību saista ar germānija 
atoma mijiedarbību, ar negatīvi lādētajām 
audzēju veidojumu daļiņām. Germānijs 
atņem audzēja šūnai „liekos” elektronus un 
paaugstina tās elektrisko lādiņu, kas noved 
pie audzēja bojāejas.

• Ir biocīda iedarbība (pretsēnīšu, 
pretvīrusu, antibakteriālā). Germānija 
organiskie savienojumi stimulē interferona
-  aizsardzības olbaltuma ražošanu, kuru 
organisms izstrādā kā atbildi uz svešu 
mikroorganismu ieviešanos.

• Noņem sāpes.
Sāpju sajūtas no neveselā orgāna uz CNS 
tiek nodotas pa savdabīgu elektronu ķēdi. 
Germānija organiskie savienojumi pārtrauc 
elektronu kustību, apturot sāpes.

ELVANS
Minerāls noderīgs ādas veselībai, absorbē 
kaitīgās vielas un smagos elementus, attīra 
ūdeni, satur daudz mikroelementu, ir gara 
infrasarkano staru avots.



■ vulkāniskie  ieži

l~ e  ir kalnu ieži, kuri izveidojušies vulkāna 
r .  'duma rezultātā. Pateicoties tiem, turmānija 

jļ sa-ausējums iegūst savu cietību. Vulkāniskie 
ež r arī bagātināti ar mikroelementiem. Bet 

B galvenā priekšrocība ir tā, ka tie saglabā 
irranisko siltumu ilgā laika periodā. Tas ļauj gūt 

t t  rra«simālu efektu no sildīšanas. Vulkāniskajiem 
» E e T i ir arī spēja izvadīt šlakvielas no organisma, 

ze~  ir attīrošās īpašības.

* E r RĪTS
-  tulkojumā no spāņu valodas nozīmē 

^cscas/ietas akmens”, bet no grieķu valodas
-  „niere”. Šim akmenim piemīt 

accriojama viskozitāte. Nefrīta viskozitāte
i — A s t i turēties pretī laušanas un skaldīšanas 
rūēm. Tā ir pretēja trauslumam, bet to nedrīkst 
aukt ar cietību.

Nefrīts iztur smaga āmura pašus stiprākos 
s-iienus, atstājot uz tā vien baltus iespiedumus, 
^ēc izskata akmens ir vienveidīgs, bet zem
-  kroskopa redzams, ka tā blīvā masa sadalās 
32udzās caurvijušās smalkās šķiedrās. Tas arī

piedod nefrītam neparastas viskozitātes īpašības, 
unikālas un akmeņiem vispār neraksturīgas.

Sasilstot nefrīts uzkrāj un lēni atdod infrasarkano 
siltumu. Tāpēc senatnē to sasildīja un lika pie 
jostasvietas. Nefrīta sastāvā ietilpst kalcija, 
magnija un dzelzs silikāti ar ļoti maziem amfibola 
lāsmojumiem.

No senseniem laikiem šo akmeni uzskatīja 
par pirmo līdzekli pret jebkurām slimībām. To 
nēsāja uz miesas pilnīgi visu kaišu ārstēšanai un 
profilaksei. Dažādās medicīnas grāmatās, kuras 
izdotas Austrumos, nefrīts aprakstīts kā akmens, 
kas ārstē skartos orgānus un veicina šlakvielu 
izvadīšanu no organisma, labvēlīgi iedarbojoties 
uz audiem.

Ķīnā veiksmīgi izārstēja daudzas slimības ar 
nefrīta pulvera palīdzību. Avicenna ar nefrītu 
ārstēja kuņģa un zarnu trakta slimības. Šī minerāla 
plāksnes lika pie slimajām vietām, lai mazinātu 
sasitumu, sastiepumu un reimatisma sāpes. 
Tās var izārstēt iekaisuma procesus organismā, 
izārstēt no balsta un kustību aparāta slimībām, 
kurām ir izteikts sāpju sindroms.

Daudzās pasaules valstīs nefrīta lodes, arī 
mūsdienās, tiek lietotas sejas un ķermeņa masāžai. 
Nefrītam piemīt spēja izgludināt sejas ādu, tāpēc 
kosmetologi no seniem laikiem, beidzot masāžu, 
uzlika uz skaistuļu sejām nefrīta plātnītes.

Bez visa tā nefrīts ir brīnišķīgs līdzeklis pret 
galvassāpēm, reiboņiem, aterosklerozes, insultiem 
un acu slimībām. Tas noņem zobu sāpes, nieru 
kolikas, normalizē sirds un asinsvadu darbību, 
uroģenitālās sistēmas darbu. Nefrīts brīnišķīgi 
tiek galā ar nervu slimībām, tam ir nomierinošas 
īpašības, paFīdz iziet no depresijas. Akmens veicina 
asinsrites un kaulu smadzeņu atjaunošanos.



\  MUGURKAULS: 
KONSTRUKCIJAS BRĪNUMS

No 206 skeleta kauliem 33 sastāda mugurka 
un dalās 5 daļās. Kakla -  neliela, bet p 
kustīgākā daļa. Zem 7. kakla skriemeļa sāl 
mugurkaula krūšu daļa. Tā sastāv no 
skriemeļiem un nosaka cilvēka stāju. Nākamii 
skriemeļi -  jostas -  izvietojušies muguras le 
daļā un iztur lielākās ķermeņa daļas slodzi.

Zem jostasvietas -  krusti, kuri piedzims' 
sastāv no 5 atsevišķiem skriemeļiem un T 
25 gadiem tie saaug kopā. Astes kauls dzīv 
sākumā sastāv no 3-5 maziem kaulie 
pieaugušam cilvēkam tie saaug vienā kaulā.

Katrs skriemelis izvietots pret otru tik pilnī 
ka maksimāli nodrošina izturību un lokanīt 
Mugurkauls aizsargā dzīvībai svarīgās mugur 
smadzenes, asinsvadus un vertebrālās artērij 
no bojājumiem.

Skriemeļa stāvokļa izmaiņas attiecībā pr 
blakus esošo sauc par pamežģījumu vai nobīc

Starp katru no kakla, krūšu, jostasviet 
skriemeļiem, 5. jostas skriemeli un krus 
daļu atrodas starpskriemeļu diski. Tie mīkstir 
slodzi, piedod lokanumu un veicina līdzsva 
uzturēšanu. Nosacīti mīksti un lokani, tie viej 
pielāgojas stājas izmaiņām. Sadalot skriemeļi 
diski nodrošina, pietiekamu starpskrieme 
atveru intervālu izmēru, kas nepieciešan 
nervu šķiedru izejai, izejošiem no mugur; 
smadzenēm.



Starpskriemeļu atvērumi var mainīties izmēros 
traumas, sliktas stājas, mugurkaula defektu vai 
citu iemeslu dēļ. Atveru izmaiņas var izsaukt 
~ervu saknīšu, kas iet caur tām, nospiedumu vai 
ekaisumu.

Jz teorijas, ka tieši tāds stāvoklis, ko sauc par 
pamežģījumu, ir galvenais organisma patoloģiju 
emesls -  no sāpēm līdz slimībām -  balstās 

zinātne hiroprakse.

Visa veselība -  no nerviem!
J-abi paskatieties uz mugurkaulu, kā 
slimības cēloni.”

Hipokrāts

ekšējais projektors izpilda galveno atveseļojošo 
funkciju, kas balstās uz hiroprakses principiem.

Hiroprakse („hiro” grieķiski „roka”) -  
zinātne, saskaņā ar kuru vairums slimību 
var izārstēt, novēršot traucējumus 
-nugurkaula -  kustību segmenta 
funkcionēšanā. To skaidro ar to, ka auglim 
riātes miesās sākumā veidojas galvas un 
nuguras smadzenes, bet pēc tam orgāni. 
ASV un Kanādā hiroprakse ir veselības 
aizsardzības nozare.

iedz im sto t veselībā tiek ielikta nervu sistēmā. 
~āds ir hiroprakses pirmais princips. Visas 
s'imības nāk no nerviem, bet arī veselība -  no 
nerviem.

Dzīvības spēks ielikts nervu sistēmā, un tā plūst 
pa nerviem uz orgāniem. Šī dzīvības spēka 
plūsmas ceļā var gadīties šķēršļi. Visbiežāk 
tie sastopami mugurkaulā -  tur, kur centrālā 
nervu sistēma sazarojas nervos. Ja mugurkauls 
problemātisks, tad šis dzīvības spēks līdz 
orgānam neatplūdīs, tāpēc agri vai vēlu tas 
var saslimt. Tas apstiprinās jau simts gadus, 
jo pirmā hiroprakses skola radās Amerikā vēl 
19.gs. beigās.

Hiroprakses otrais princips -  mēs nevaram 
iedarboties uz CNS caur galvas smadzenēm, bet 
caur mugurkaulu uz muguras smadzenēm mēs 
iedarboties varam, un caur tām atveseļosies 
orgāni. Tas notiek pēc refleksoterapijas 
metodes: darbojamies vienā punktā -  izmaiņas 
notiek citā.

0 *

Hiropraksē ir tiešā un atgriezeniskā saite. Tiešā 
saite: iedarbojamies uz mugurkaula segmentu
-  notiek izmaiņas konkrētā orgānā. Un 
atgriezeniskā saite: pat, ja orgāna slimība nav 
saistīta ar mugurkaula stāvokli, tad, atveseļojot 
mugurkaulu, mēs palīdzam sirgstošajam 
orgānam.

Ir zināms, ka katrs mugurkaula segments atbild 
par konkrēta orgāna darbību. Iekārtas Nuga Best 
darbā ielikts hiroprakses princips. Pieņemot 
masāžas seansus, jūs atveseļojat mugurkaulu, 
bet dziedinās viss organisms. Masāžas iekārta 
Nuga Best palīdz mugurkaulam uzturēt cilvēka 
veselību un dzīves tonusu.



Mugurkaula karte

Kakla daļa

1. kakla skriemelis -  galvas, smadzeņu asins apgāde, iekšējā 
vidusauss, simpātiskā nervu sistēma

2. -  acis, acu nervi, dzirdes nervi, dobumi, mēle, piere

3. -  vaigi, ārējā auss

4. -  deguns, lūpas, mute

5. -  balss saites, rTkle

6. -  kakla muskuļi, pleci, mandeles

7. -  vairogdziedzeris, plecu sinoviālās somiņas

Krūšu daļa

1. krūšu skriemelis -  rokas (no elkoņa līdz pirkstu galiem), barīl 
vads, traheja

2. -  sirds (ieskaitot vārstuļus), koronārās artērijas

3. -  plaušas, bronhi, krūtis un piena dziedzeri

4. -  žultspūslis, žults vads

5. -  aknas, saules pinums

6. -  kuņģis

7. -  aizkuņģa dziedzeris, divpadsmitpirkstu zarna

8. -  liesa

9. -  virsnieres un virsnieru dziedzeri

10. -  nieres

11. -  nieres, urīnvadi

12. -  tievās zarnas, limfātiskā sistēma

Jostas daļa

1. jostas skriemelis -  resnā zarna, cirkšņu gredzeni

2. -  apendikss, vēdera lejasdaļa, kājas augšējā da|a

3. -  dzimumorgāni, dzemde, urīnpūslis, ceļgali

4. -  prostatas dziedzeris, jostas muskuļi, sēžas nervs

5. -  kājas lejas daļa, potītes, pēdas 

Krusti -  iegurņa kauli, sēža

Astes kauls -  taisnā zarna, tūplis



Mugurkaula funkcijas
(Pēc pirmās kategorijas ķirurga Aleksandra Malko 
semināru un konferenču materiāliem.)

Mugurkauls organismā pilda 
sparīgākās funkcijas: balsta, 
aizsardzības, kustību (kustību 
sinhronizācija) un ainsrades. Un, 
«ad tas netiek galā ar savu darbu, 
-odas slimības. Iekārta NM-5000 
ralīdz mugurkaulam pildīt savus 
pienākumus”.

5 imību klāsts, kas attiecas uz 
mugurkaulu, ir milzīgs. Spriediet 
rasi: osteohondroze, skolioze, 
osteoporoze, protrūzijas, trūces, 
-ervu saspiešanas, radikulīts, 
'eimatisms, Behtereva slimība
-  tās ir tikai 15% slimību, kuras 
saistītas ar mugurkaulu. Ja 
pievienotu galvas smadzeņu 
slimības, tad kopā tas sastādīs 
40%.

grūtniecēm, vecākiem cilvēkiem, 
smagi slimiem cilvēkiem, kas 
pārcietuši operācijas vai tiem, 
kam ir iedzimtas īpatnības un 
pašas asins slimības.

Grūti nosaukt slimību, kura nav saistīta ar 
mugurkaulu. Tāpēc, ja cilvēks grib būt vesels, 
.iņam vienkārši ir pienākums sekot šī dzīvībai 
svarīga orgāna stāvoklim.

Asinsrades funkcija
^zināms, ka asinsrade notiek kaulu smadzenēs, 

<as izvietotas mugurkaulā. (Stobrkaulu 
galviņās asinsrade notiek līdz 30 gadiem, 
<amēr aug kauls.) asinis sastāv no leikocītiem, 
trombocītiem, eritrocītiem. Eritrocīti -  sarkanie 
asins ķermenīši, tajos atrodas hemoglobīns, kas 
nes skābekli un aiznes ogļskābo gāzi. Ja eritrocītu 
maz -  sākas anēmija, mazasinība, bālums. Šīs 
zpausmes visbiežāk sastopamas bērniem,

Aizsargfunkcija
Mugurkauls aizsargā asinsvadus, vertebrālās 
artērijas un muguras smadzenes ar izejošajām 
nervu saknītēm. Galvas smadzenes pārvalda 
visu organismu, bet iedarboties uz to mēs 
nevaram. Bet no CNS stāvokļa ir atkarīga visu 
orgānu veselība. Toties mēs varam iedarboties 
uz muguras smadzenēm caur mugurkaulu -  šeit 
slēpjas hiroprakses principa jēga.

Masažieris Nuga Best NM-5000 strādā pēc 
refleksoterapijas metodes: darbojas vienā 
punktā -  izmaiņas notiek citā. Piededzināšana, 
stiepšana (trakcija) uz masažiera atjauno nervu 
saknītes, un, atbilstoši, atveseļojas arī orgāni.

Svarīga detaļa: asinsrade 
efektīvi notiek naktī, tāpēc tam 
jāsagatavo mugurkauls. Šim 
mērķim nepieciešams pieņemt 
masāžas seansu uz iekārtas pirms 
nakts miega. Kad mugurkauls 
atslābināts, kad tam nav slodzes, 
tas vislabāk izpilda asinsrades 
funkciju. Dienā mugurkauls sadala 
enerģiju, kura viņam ir, lai varētu 
izturēt slodzi, noturēt muskuļus 
un aizsargāt muguras smadzenes. 
Naktī daļa slodzes izzūd. Tāpēc 

nakts miegam „sagatavots” mugurkauls -  labas 
asinsrades ķīla.



a. -  nervu saknīte
b. -  skriemeļa ķermenis
c. -  starpskriemeļu disks
d. -  diska kodols

Balsta un kustību funkcijas
Apskatīsim šo funkciju uz osteohondrozes 
piemēra -  kā muguras galvenā traucējumu 
modeļa. Mugurkaula struktūras vienība -  
mugurkaula kustību segments.

Segments sastāv no diviem skriemeļiem, 
starp tiem esošo disku, muskuļiem un saitēm. 
Pats vājākais posms segmentā -  tas ir disks. 
Spiediens uz disku stāvus stāvoklī sasniedz 
3-5 atmosfēras. Disks ir ļoti elastīgs, pastāvīgi 
nodilst, bet arī pastāvīgi atjaunojas. Tas 
barojas uz kaulu un saišu rēķina, tāpēc asinsriti 
ir nepieciešams atjaunot visā segmentā.

Mugurkaula -  kustību 
segmenta ciešanas iet caur 5 
pamata stadijām.
1) Muskuļu. Uz sāpēm, pārslodzi, 
traumām, pārmērīgu atdzišanu, pārmērīgu 
sasprindzinājumu muskuļi reaģē vienveidīgi -  
ar spazmu. Hronisku spazmu stāvoklis muskuļos 
redzams tikai miogrāfā. Tikai retam cilvēkam 
iet garām šī stadija: mums visiem ir mazkustīgs 
dzīvesveids -  citam pie galda, citam pie stūres, 
citam kājās stāvot. Bērns aizgāja uz skolu, 
apsēdās solā, pēc 2 mēnešiem -  spazmas, bet 
tam maz, kas pievērš uzmanību.

Ko darīt? Šajā stadijā pietiekami pieņemt 
masāžas seansus uz Nuga Best pirms miega 
2-3 nedēļas; gulēt uz turmānija paklāja. Bet 
arī veselam esot, regulāri profilaksei lietot 
masažieri.

2) Diskopātiju pavada smeldzošas sāpes 
mugurkaulā, paaugstināts muskuļu tonuss. To 
var redzēt USD un MRT.



Disks zaudē ūdeni, kļūst plānāks, saplok. 
Sēdēšana solā vidējos un, vēl vairāk, vēlākos 
»olas gados neizbēgami novedīs pie 
:  skopātijas

Ko darīt? Masāžu uz iekārtas nepieciešams 
pieņemt 2 reizes dienā, 3-4 mēnešus.
- egulāri jāguļ uz turmānija keramikas, jo, 
a disks cietis vienu reizi, tad slimība var 
zzKārtoties.

5 Pirmās pakāpes sarežģījumi -  trūces un 
rrotrūzijas. Ja diska kodols nav izvelvējies aiz tā 
-oežām -  tā ir protrūzija. Ja tas ir izvelvējies jau 
=.z diska robežas -  tā ir trūce. Šo stadiju parāda 
meklējum i -  MRT, tomogrāfs. Operācija likvidē

truci, bet slimība paliek un 2 gadu laikā 90% 
pacientu trūces parādās no jauna.

Ko darīt? Nuga Best masažieri lietot mājās
2 reizes dienā vairāk nekā 40 minūtes vai 
papildināt ar punktveida piededzināšanu. 
Culēt uz turmānija paklāja. Atveseļošanās 
var aizņemt no 7 mēnešiem līdz 1,5 gadiem.

4) Otrās pakāpes sarežģījumi: skriemeļu 
nobīde, trūces, sekvestra trūces, mugurkaula 
kanāla stenoze (sašaurinājums), spondiloze 
(skriemeļa saplacinājums ar izaugušām radzēm); 
smagas skoliozes; attīstās osteoporoze.

Šie sarežģījumi ir ārpus diska, jo cieš jau citas 
struktūras. Operācijas efektivitāte nav augstāka 
par 15-20%.

Osteohondrozes rašanas

FAKTORS
Atūdeņošana. Skrimšļa 

audu atslāņošanās

f

FAKTORS

Audu un asinsvadu 

saspiešana
\___________________ ^

Muskuļu a izsargspriedze

pastiprināšanās. Sāpes

Skrim šļa apkā rtē jo  audu 

barošanas traucē jum i, 

tūska  un SĀPES



*

V

Ko darīt? Šajā stadijā sākumā 2-3 nedēļas 
tiek lietota Nuga Best turmānija keramika, 
pēc tam pakāpeniski masažieris. Vēlāk 
masāžu ar ruļļiem pieņem ne mazāk kā 3 
reizes dienā, izmantojot speciālos režīmus.

Kur paliek trūce, ja netaisa operāciju? 
Diska kodols pakāpeniski atgriežas normālā 
anatomiskā struktūrā. Uz lielā turmānija 
paklāja pazeminās spiediens uz disku, tiek radīti 
apstākļi, lai kodola šķidrā daļa atgrieztos vietā. 
Atjaunojot asinsriti, saites un fibrozā diska 
daļa atgriežas normālā stāvoklī, atjaunojas arī 
šķiedras. Maz pamazām šis process ilgst no 7 
mēnešiem līdz 1,5-2 gadiem.

5) Mugurkauls pārstāj kustēties -  cilvēks i  

vai nu paralizēts, vai bez kustībām kā Behterev 
slimības gadījumā vai traucēta anatomij 
segmentā. Šajā stadijā lieto lielo turmānij. 
paklāju.

Nuga Best piedāvā izeju visās mugurkaula 
kustību segmenta ciešanu stadijās. Bet 
tomēr labāk lietot masažieri NM-5000  
profilakses nolūkos, lai novērstu 
mugurkaula slimības, paaugstinātu
imunitāti un atveseļotu asinis.f

S ta rpskr iem eļu

trūce



Faktori, kas iedarbojas uz starpskriemeļu disku

Endokrīnie traucē jum i

A p k ār tē jā s  vides 

eko loģ iskā  a g re s i ja

Slodzes, pozas, 
sm a g u m a  ce lšan a

Liekais sv a rs

Masažas iekārtās iedarbība

Nepareiza skriemeļu 

stāvok ļa  izlabošana

A pkārtē jo  audu 

musku|u 

m īkstināšana

A insrites

pastip rināšana

Apm aiņas
procesu

pastip rināšana



GULTAS - MASAŽIERA 
LIETOŠANAS VEIDI
(Pec Li Sang Gina metodikas)





Informācija iekārtas lietošanai sagatavota, 
pamatojoties uz korejiešu speciālistu 
apmācību materiāliem, un tiem nav 
obligāts, bet rekomendējošs raksturs.

Ikdienas lietošanai rekomendē pamata masāžas 
režfmu: gulēt ar muguru uz masažiera Nuga 
Best, galva atrodas vienā līmenī ar pamata 
paklāju.

Pamata masāžas režīma laikā darbojas 
automātiskā programma, ko izstrādājuši 
medicīniskās iekārtas konstruktori. Šajā režīmā 
masāžas ruļļi staigā pa muguru trīs reizes bez 
apstāšanās. Pēc tam apstājas jostas daļā, secīgi 
pārvietojas uz krūšu, kakla un atgriežas jostas -  
krustu daļā. Apstāšanās ilgums -  2 min. (lokālai 
izsildīšanai un punktveida piededzināšanai).

Masāžas seansus drīkst pieņemt katras 4 
stundas. Sildīšanai ar infrasarkano siltumu nav 
kontrindikāciju pie tādām slimībām kā cista, 
mioma, mastopātija (skat. nodaļu Infrasarkanais 
siltums). Iekārtas lietošanas drošību apstiprina 
neskaitāmie pētījumi un kompānijas Nuga Best 
milzīgā darba pieredze.

Lai ieņemtu standarta stāvokli, jāapsēžas uz 
aparāta starp turmānija paklājiņu un iekšējā 
projektora izciļņiem gultas virspusē (pamata un 
papildus paklāja savienojuma vieta). Pēc tam 
apgulties ar muguru uz ruļļiem un pavirzīties uz 
priekšu tā, lai galvas virspuse būtu vienā līmenī 
ar pamata paklāja malu. Standarta stāvoklī 
iekšējā projektora kakla rullis, paceļoties augšā, 
aiziet līdz galvaskausa pamatnei, neuzbraucot 
uz galvas.

Ieņemiet stāvokli gultas masažiera centrā 
tā, lai iekšējais projektors varētu virzīties gar 
mugurkaulu. Vajadzības gadījumā pavirzieties 
uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi.



ļ 5:andarta stāvoklis -  ar 
—jguru uz pamata paklāja

■  _e:o masāžas pamata režīmam. Lai ieslēgtu šo 
* e ftiu, vienu reizi jānospiež uz tālvadības pults

I rcea .AUTO”.

»Atveseļojošā iedarbība

I -  saudzīga stiepšana, punktu masāža un 
:  iededzināšana;

[ - ~iuguras masāža, saspringuma novēršana, 
raravertebrālo muskuļu relaksācija;

ļ  -  eKstavertebrālo muskuļu traucējumu 
Korekcija;

I -  asinsrites uzlabošana miega un mugurkaula 
artēriju baseinos;

■  •  <jstību amplitūdas palielināšana locītavās
un aktivizācija mugurkaula segmentos;

I -  sāpju sindroma samazināšana mugurkaula 
daļās.

Palīdz sekojošas problēmās:

• osteohondroze un starpskriemeļu diska 
trūce, spondiloze, skolioze, diska protrūzija;

• cukura diabēts un tā sarežģījumi (apakšējo 
ekstremitāšu gangrēnas agrīnā stadija);

• hipertonija un hipotonija;

• paaugstināts holesterīna līmenis;

• koksartroze;

• efektīvi dorsopātijas slimniekiem 
kompleksajā rehabilitācijā.



Galva 10-15 cm neaizsniedz 
pamata paklāja malu
Šis veids palīdz iekšējā projektora ruļļiem 
aktīvi iedarboties uz mugurkaula kakla daļu. 
Lai ieslēgtu lokālo masāžas režīmu, 2 reizes 
jānospiež poga uz tālvadības pults. Zem 
galvas var nolikt dvieli, kurš salocīts vairākās 
kārtās.

Iesaka lietot sekojošas problēmās:

• slikta redze;

• sāpes plecos;

• dzirdes traucējumi;

• vairogdziedzera problēmas;

• aizdegunes slimības;

• veģetatīvā distonija;

• skolioze, kakla daļas osteohondroze;

• kakla daļas starpskriemeļu trūce.



laiva izvirzīta pari pamata 
saklāja malai 10-15 cm
"ādā stāvoklī iekšējā projektora ruļļi aktīvi 
-darbojas uz mugurkaula jostas daļu. Lai 
-slēgtu masāžas lokālo režīmu, 2 reizes 
liosp iež  poga uz tālvadības pults.

Iesaka lietot sekojošās problēmās:

• nospiests sēžas nervs;

• dzimumfunkciju traucējumi, dzimumorgānu 
slimības;

• gremošanas trakta orgānu darbības 
traucējumi;

• urīnpūšļa un zarnu trakta slimības;

- kāju un gūžas locītavu slimības;

• koksartroze.



Vedera masaža
Lai ieslēgtu lokālo masāžas režīmu, 2 reizes
jānospiež poga uz tālvadības pults. Rokas
režīmā ar pults palīdzību novadiet ruļļus tikai līdz
saules pinumam, uzspiežot uz pogām

Iesaka lietot sekojošās problēmās:

• gremošanas traucējumi;

• zarnu trakta sašaurinājums un 
piesārņojums;

• zarnu slimības: aizcietējumi, disbakterioze, 
kolīts, meteorisms u.c.;

• pārlieku lielas tauku nogulsnes vēdera 
rajonā;

• nervu stresi.



Pamata paklājs pacelts 

uz augšu
_ai ieslēgtu masāžas pamata režfmu, jānospiež 
roga „AUTO" uz tālvadības pults.

ies aka lietot sekojošās problēmās:

• osteoporoze, kaulu vājums un trauslums; 
trešās pakāpes skolioze;

- sāpes masējoties;

• ķermeņa svars vairāk par 120 kg;

• 3 mēneši pēc insulta, infarkta.



Stāvoklis, kad mugura -  uz 
turmānija keramikas, bet 

kājas -  uz ruļļiem
Iesaka pirms masāžas uz pamata paklāj 
muskuļu atslābināšanai, sāpju noņemšana 
kakla, krūšu un jostas -  krustu daļās.

Iesaka lietot sekojošās problēmās:

• osteoporoze;

• radikulīts, polineirīts un poliradikulīts;

• reimatisms;

• gads pēc mugurkaula operācijas;

• smadzeņu asinsrites traucējumu sekas;

• perifēro nervu traumatisku bojājumu sekas;

• pārciesta poliomielīta sekas -  kakla daļas 
šļauganā paralīze;

• neirozes, miega traucējumi, depresija;

• epilepsija, Parkinsona slimība, meningīts.



Kāju masāža: turmānija 
keramikas paklājs pacelts, 
iekšējais projektors strādā
^ai ieslēgtu kāju masāžas režīmu, jānospiež 2 
reizes poga uz tālvadības pults.

Iesaka lietot sekojošās problēmās:

• varikozais vēnu paplašinājums, nogurums, 
kāju pietūkums, apakšējo ekstremitāšu 
gangrēnas sākuma stadija (cukura diabēta 
sarežģījumi);

• augsts asinsspiediens;

• 3 mēneši pēc insulta un infarkta.



Galva uz turmānija keramikas, 
kājas izvirzītas pāri malai, 
turmānija keramika atslēgta
Lai ieslēgtu lokālo masāžas režīmu, 2 reizes 
jānospiež poga uz tālvadības pults.

Iesaka lietot sekojošās problēmās:

• sēžas nerva nospiešana;

• koksartroze;

• jostas daļas starpskriemeļu trūces;

• krūšu un jostas daļas skolioze;

• hemoroīds.



Punktveida piededzināšana
Masažiera Nuga Best iekšējais projektors 
apstājas, piededzinot bioloģiski aktīvos punktus 
gar mugurkaulu.

Shēmā redzams, no kādām slimībām, stāvokļiem 
vai problēmām atbrīvojas cilvēks, iedarbojoties 
uz mugurkaula segmentiem katrā apstāšanās 
reizē.

10 -  iegurņa kaulu korekcija, 
mugurkaula korekcija,
dzimumfunkciju uzlabošanās

1 -9 -  išiass, sāpes jostasvietā, 
bieža urinēšana, sāpes mugurā, 
asinsrites traucējumi kājās, 
aukstas kājas, krampji

12 -  trulas sāpes jostasvieta, /ļo V - f " v \
hemoroīds

13-14 -  dzimumfunkciju "b t f  
traucējumu ārstēšana /£ "/\ ' /

®...^  >
Zinot savas slimības un problēmas, pec pamata masāžas cikla uz ruļļiem var papildus iedarboties ar iekšejo projektoru 
uz attiecīgiem mugurkaula segmentiem jau rokas režīmā. Tāda Nuga Best pielietošana veicina daudz efektīvākus 
rezultātus.

7 -  laringīts, kakla iekaisums, 
sāpes roku augšējā daļā, 
tonzilīts, hronisks klepus, \L / 
saaukstēšanās

6 -  astma, klepus, apgrūtināta 
elpošana, durstīgums rokās, 
sāpes plecu daļā, sirds slimības, 
saaukstēšanās, bronhu
iekaisums, pneimonija

4 -  novājināta imunitāte, 
alerģija, izsitumi, nieru 
mazspēja, hronisks nogurums, 
arterioskleroze, nieru
iekaisums, pielīts

3 -  pinnes, ekzēma, sēnīšu 
slimības, furunkuloze,
neauglība, aizcietējumi, resnās 
zarnas iekaisums, trūces

8 -  bezmiegs, hipertonija, 
amnēzija, reiboņi, neirastēnija, 
hronisks nogurums, migrēna, 
galvassāpes, šķielēšana,
sāpes ausīs, mēmums, rinīts, 
neiralģija, pinnes, ādas nieze, 
saaukstēšanās, bronhīts, 
mandeļu iekaisums

5 -  dzeltenā kaite, herpes, 
asinsspiediena problēma, vāja 
asins cirkulācija, artrīts, kuņģa 
-  zarnu trakta traucējumi, 
dedzināšana, cukura diabēts

11 -  nieze, sāpes astes kaula
rajona

2 -  krampji, apgrūtināta 
elpošana, urīnpūšļa slimības, 
menstruālās sāpes, menstruālā 
cikla traucējumi, spēcīga 
svīšana miegā, sāpes ceļos



\  NUGA BEST KOMPLEKSĀ 
/ LIETOŠANA

Noturīgu atvesebjošu rezultātu iegūst 

tikai regulāri l ietojot iekārtu Nuga Best!

(Uzmanību! Norādītas vispārējas 

rekomendācijas, katrā atsevišķā 

gadījumā nepieciešama individuāla pieeja.)





Segments

Galvas asins apgāde, 
mandeles, acis, 
ausis, acu nervi, 
deguns, mute, zobi.

Sim ptom i

Galvassāpes, nervozitāte, 
bezmiegs, saaukstēšanās, 
paaugstināts asinsspiediens, 
sāpes mandelēs, sausums, 
migrēna, hronisks nogurums, 
neiralģijā, neirīts, pūtītes, 
nieze, miegainums, iesnas, 
alerģiskais rinīts, ekzēma.

MUGURKAULA 

KAKLA DALA
9

Tie ir „ieejas vārti” cilvēka veselībā. Mugurkaula 
kakla daļas profilaksei un atjaunošanai tiek 
rekomendēta masāža uz Nuga Best iekārtas 
pamata režīmā no rīta un lokālajā iekārtas 
darba režīmā -  1 -3 reizes dienā ar intervālu 4 
stundas.

Lai lietotu iekārtu lokālajā režīmā, jāapguļas uz 
masažiera tā, lai iekšējā projektora ruļļi aizietu 
līdz galvas pamatnei (stāvoklis -  galva 10-15 
cm neaizsniedz pamata paklāja augšējo malu). 
(Sk. nodaļu „Gultas -  masažiera lietošanas 
veidi.)

Fiziskais stāvoklis pie nospiestam nervu
saknītēm kakla daļā:t

• 1. skriemeļa līmenī: galvassāpes, 
nervozitāte, bezmiegs, rinīts, migrēna, 
amnēzija, hronisks nogurums, galvas reiboņi;

• 2. skriemeļa: šķielēšana, kurlums, acu 
slimības, ausu sāpes, redzes pasliktināšanās 
līdz aklumam;

• 3. skriemeļa: sejas muskuļu neiralģija, 
neirīts, pinnes, pūtītes uz sejas, ekzēma, 
zobu sāpes;

• 4. skriemeļa: adenoīdi, dzirdes zudums;

• 5. skriemeļa: mandeles, tonzilīts, laringīts;

• 6. skriemeļa: pakauša muskuļu stīvums, 
sāpes rokas augšējā daļā;

• 7. skriemeļa: bursīts, saaukstēšanās, 
vairogdziedzera slimības.

Masāžas ruļļu 
ap turēšanas vieta



Acu slimības: redzes asuma 
zudums, katarakta, konjunktivīts 
utt.
Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
visefektīvākais laiks -  no pīkst. 6 līdz 8 rītā, 
temperatūra 55-60° C;

papildus dienas laikā

• mugurkaula kakla daļas masāža rokas vai 
lokālajā iekārtas darba režīmā 20 min.;

• piededzināšana kakla daļas 2. skriemeļa 
līmenī (apturēt ruļļus šajā vietā uz 10 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru, kad plafonos 
nav gaismas, pie aizvērtām acīm uz 15-20 
min.( temperatūra 40-45° C). Vienlaicīgi ar 
aizvērtām acīm veikt acu ābolu apļveida 
kustības. Seansus pieņemt 2-3 reizes dienā.

Kontrindikācijas!

Nelikt klāt piecu lodīšu projektoru acīm, ja ir augsts
acu spiediens (glaukoma).

Iespējamās reakcijas pirms uzlabošanās

Īslaicīgs aptumsums acīs, „krītošu lapu” efekts.
Lai atjaunotu redzi, pielieciet acīm gabaliņu
ledus, kas ietīts audumā.

Ausu slimības: dzirdes 
pavājināšanās un zudums, 
vidusauss iekaisums, otīts, 
troksnis ausīs, kas nav saistīts 
ar cukura diabēta slimību

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• mugurkaula kakla daļas masāža rokas vai 
lokālajā iekārtas darba režīmā 20 min. 2-3 
reizes dienā;

• piededzināšana 2.-4. kakla skriemeļu līmenī 
(šajā vietā apturēt masāžas ruļļus ar pogām

vai ,,yr” uz 15 min., temperatūra 60-70°
C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru pie auss (aiz 
auss) uz 20-30 min. līdz 5 reizēm dienām.

Kakla slimības: balss saišu 
slimības, mandeļu iekaisums, 
tonzilīts, faringīts, angīna, 
apgrūtināta runa pēc insulta

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (sk. nodaļu „Turmānija 
keramika”;



• mugurkaula kakla daļas masaža;

• mugurkaula kakla daļas masāža rokas vai 
lokālajā iekārtas darba režīmā 20 min.;

• piededzināšana 5.-7. kakla skriemeļu 
līmenī (šajā vietā apturēt masāžas ruļļus ar 
pogām vai uz 15 min., temperatūra 
60-70°C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru pie kakla uz 
20-30 min. 3-4 reizes dienā.

Kontrindikācijas!

Nedrīkst likt klāt piecu lodīšu projektoru kakla
apakšējai daļai vairogdziedzera vēža gadījumā.

Haimorits
Augšžokļa dobuma iekaisums rodas kā
komplikācija akūtu iesnu, gripas un citu infekcijas
slimību gadījumos.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (josta vai paklājs) plecu 
daļā (sk. nodaļu „Turmānija keramika”;

• piededzināšana 1.-4. kakla skriemeļu 
līmenī (šajā vietā apturēt masāžas ruļļus ar 
pogām vai uz 15 min., temperatūra
60-70°C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru pie deguna 
blakusdobumiem, žokļiem uz 20 min., pieres

un deniņu apvidū līdz 10 min.

3-4 reizes dienā.

Elpošanas ceļu un plaušu slimības:
bronhīts, plaušu iekaisums, pastāvīgs 
sauss klepus, bronhiālā astma, apgrūtināta 
elpošana, aizdusa.

Nospiests nervs 7. kakla, krušu daļas 1.-3. 
skriemeļiem.

Plaušas

Plaušu apakšēja daļa atrodas alveolas, tas ir 
skābekļa kabatas.

Gļotas, kas sakrājas alveolās, izsauc dažād; 
saslimšanas līdz pat vēzim. Smēķētājiem dūm 
bronhos ar laiku izsauc iekaisumu. Gļotas 
bet pēc tam arī strutas nolaižas alveolās 
pakāpeniski sacietē, neatstājot vietu skābekļ; 
piekļūšanai.

Visvairāk plaušas cieš apakšējā daļā. Tieši tu 
jāpieliek piecu lodīšu projektors. Atveseļošanā 
iestājas infrasarkanā siltuma iedarbība 
rezultātā, kurš veicina gļotu izvadīšanu dabisk 
ceļā -  ar klepu atbrīvojas vieta skābeklim.

Ja slimību izprovocējis krūšu daļas 1 .-3. skriemeļ 
nervu saknīšu nospiedums, atveseļošani 
palīdzēs masāža uz iekārtas pamata paklāj 
(maiga stiepšanas metode un punktveic 
piededzināšana).

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laik:



-  no pīkst. 6 fīdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika plecu daļā, var uzlikt uz 
krūtīm mazo turmānija paklājiņu;

• uz 7. kakla skriemeļa, krūšu daļas 1 .-3. 
skriemeļiem apturēt masāžas ruļļus uz 20 
min. ar pogām vai piededzināšanas 
režīmā, temperatūra 60-70° C;

• pielikt piecu lodīšu projektoru pie ribu 
apakšējās daļas (plaušu apakšējā daļa) uz 
30 min. 3-4 reizes dienā.

Kompleksā metodika saaukstēšanās un
gripas gadījumā

• masāžas pamata režīms -  katru dienu 
(visefektīvākais laiks -  no pīkst. 6 līdz 8 
rītā), temperatūra 55-60° C.

A

• apturēt pamata paklāja masāžas ruļļus vai 
pielikt piecu lodīšu projektoru uz 7. kakla 
skriemeļa (tas ir visvairāk izvirzīts uz āru) no 
1 -2 stundām.

Ja uz 7. kakla skriemeli iedarbojas ar infrasarkano 
siltumu, nostiprinās imunitāte, iet bojā vīrusi, 
organisms īsā laikā var atbrīvoties no slimības. 
Optimālais stāvoklis uz iekārtas saaukstēšanās 
gadījumā: apturēt iekšējā projektora ruļļus uz 
7. kakla skriemeļa, kājas saliekt ceļos, lai pēdas 
balstītos uz turmānija keramikas.

MUGURKAULA KRŪŠU DAĻA
Problēmas, kuras rodas nervu saknīšu 
nospiešanas gadījumā:

J '

J F  J Ē

Segments S im ptom i

Žultspūslis

Aknas

Asinsrite

Kuņģis

Aizkuņģis

Asinsspiediens, vāja 
asinsrite, artrīts, kuņģa 
problēmas, dedzināšana, 
gremošanas traucējumi, 
gastrīts, diabēts

Masažas ruļļu  
apturēšanas v ie ta



1. skriemelī -  plaušu slimības;

2. skriemelī -  sirds slimības, krūtis;

3. skriemelī -  bursīts, pleirīts, pneimonija, 
gripa;

4. skriemelī -  žultspūšļa, aizkuņģa dziedzera 
slimības, dzeltenā kaite, jostasveida ēde;

5. skriemelī -  aknu slimības, artrīts, artroze, 
locītavu krakšķēšana, osteoporoze;

6. skriemelī -  kuņģa slimības, kuņģa 
spazmas, gremošanas traucējumi;

7. skriemelī -  čūla, gastrīts, cukura diabēts;

8. skriemelī -  pazemināta imunitāte;

9. skriemelī -  nātrene, nervozitāte;

10. skriemelī -  nieru slimības, nieru bļodiņas 
iekaisums, neirīts, pleirīts;

11. skriemelī -  ādas slimības (pinnes, 
pūtītes, furunkuli, ekzēma);

12. skriemelī -  reimatisms, sāpes vēderā 
(meteorisma gadījumā), atsevišķi 
neauglības veidi.

Locītavu un ekstremitāšu 
slimības: artrīti, artrozes u.c.

Lokālās piededzināšanas rezultātā asinis, kas 
bagātinātas ar barības vielām un skābekli, 
virzās uz piededzināšanas vietu -  pie bojātā 
diska. Infrasarkanais siltums stimulē skrimšļa

uzaugšanu no jauna, ta veidošanos, veicina 
šķidruma līmeņa regulāciju.

Sildot rokas delma locītavu ar piecu lodīšu 
projektoru, kas sasildīts līdz 45° C, uzlabojas 
pirkstu kustīgums. Tādā veidā reaģē uz siltumu 
arī citi locītavu savienojumi un saistaudi.

Kompleksā metodika

masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks -  
no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika muguras daļā;

• piededzināšana 5. krūšu skriemeļa līmenī 
(šajā vietā apturēt masāžas ruļļus ar pogām

vai ” uz 15 min., temperatūra 60-70°

C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru uz locītavām 
no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā.

Nieres

Mūsu organismā nieru loma ir ļoti nozīmīga -  
tā ir organisma attīrīšanas sistēma no dzīvības 
procesu atkritumiem.

Ja cilvēks cieš no nieru slimībām, var būt sejas 
pietūkums, maisiņi zem acīm, sāpīga urinēšana, 
asas sāpes sānā, asas galvassāpes, izsitumi uz 
ādas, paaugstināts asinsspiediens.

Nieru funkcija pavājinās, pirmkārt, baktēriju 
esamības dēļ no neizvadītiem dzīvības procesu 
atkritumiem, toksīniem, smago metālu 
elementiem asinīs, kuri izsauc iekaisumu. 
Asinsvadi nierēs ir 70 reizes tievāki par cilvēka

Ar laiku starpskriemeļu disku skrimšļi var 
samazināties, noberzties un atslāņoties. Tas 
rada sāpīgas sajūtas, kustību ierobežojumus.



galvas matu. Ja tie iekaist un aizsprostojas, 
uzreiz sākas sāpju sajūtas un attīrīšanas 
sistēmas darbības traucējumi.

3iežāk no nieru slimībām cieš sievietes.

Profilakse. Ja lieto Nuga Best katru dienu no 
agrīna vecuma, tad nierēs, aknās, žultspūslī 
nebūs akmeņu. Vēlams izvairīties no jostasvietas 
Dārmērīgas atdzišanas un sasitumiem.

Kā veidojas akmeņi nierēs?

Akmeņi veidojas kalcija un tauku molekulu 
savienošanās rezultātā, kā arī, lietojot pārtikā 
lielu daudzumu sāls. Šie savienojumi aizsprosto 
asinsvadus, kuri, rezultātā, sāk iekaist. Urīns 
pārstāj izvadīties no organisma un daļēji atgriežas 
atpakaļ nierēs, kas noved pie baktēriju un mikrobu 
vairošanās.

Sākumā veidojas smiltis, pēc tam formējas mīksti 
akmeņi, kuri 5 gadu laikā sacietē un sāk palielināties 
izmēros. Ja akmens nosprosto urīnvadu, sākas 
nieru kolika, apstājas urīna izvadīšanas process, 
un cilvēks var nomirt.

Iekārtās iedarbība (individuāli):

• ja akmens nav lielāks par 3 mm, pateicoties 
infrasarkanajam siltumam, var novērst tā 
augšanu un izvairīties no operācijas;

• no nierēm tiek izvadīti sīkie akmeņi un 
smiltis; infrasarkanais siltums paplašina un 
attīra asinsvadus; filtrācija notiek ātri un 
efektīvi, pateicoties asinsrites atjaunošanai;

• turmānija keramika veicina nieru attīrīšanos 
no smago metālu elementiem, toksīniem un 
dzīvības procesu atkritumiem;

Segments S im ptom i

Liesa

Nieres

J

Vāja imunitāte, alerģija, 
nieze, izsitumi, nieru 
problēmas, hronisks 
nogurums, arterioskleroze, 
nefrīts, pielīts

Masāžas ru||u 
apturēšanas v ie ta



siltuma iedarbība noņem sāpes;

piededzināšana veicina leikocītu aktivizāciju 
asinīs cīņai ar iekaisumu;

magnētterapija un infrasarkanais siltums 
noņem tūsku, normalizē ūdens balansu 
organismā;

saudzīgas mugurkaula stiepšanas rezultātā 
uz iekšējiem masāžas ruļļiem atbrīvojas 
nospiestās nervu saknītes, krūšu daļas,
9.-10. skriemeļu līmenī.

Tādā veidā ikdienas kompleksa Nuga Best 
iedarbība veicina smilšu un akmeņu izvadīšanu.

Ta izskatās vēža skartas nieres

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika uz jostasdaļas;

• piededzināšana krūšu daļas 9., 10., 11. 
skriemeļu līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt 
masāžas ruļļus ar pogām vai uz 15 
min., temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru nieru rajonā 
no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā.

Nepieciešams dzert daudz ūdens (līdz 21 dienā).
1 glāze pirms seansa un 1 glāze pēc tā.

Uzmanību!

Ja akmens liels, labāk veikt operāciju. Līdz Nuga
Best pieņemšanai jāiziet USG.

lespejamas reakcijas pirms uzlabošanas:

bieža urinēšana, duļķains vai nedabiskas krāsas 
urīns ar asu nepatīkamu smaku, smiltis, pārslas 
urīnā

Virsnieres

Virsnieres izstrādā hormonu adrenalīnu. Ja 
tās ir slimas, tad cilvēkam iespējami sekojoši 
simptomi: augsts asinsspiediens, vāja imunitāte, 
biežas saaukstēšanās, psihiskie traucējumi, 
pavājinātas dzimumfunkcijas, aizkaitināmība 
sīkumu dēļ.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (paklājiņš vai josta) uz 
jostasdaļas;

• piededzināšana krūšu daļas 9. skriemeļa 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru virsnieru 
rajonā (zem ribām) no 20 min. līdz 1 stundai 
katrā pusē 2-4 reizes dienā.

Kompleksā metodika paralīzes gadījumā

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana krūšu daļas 5. skriemeļa



līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru uz paralizētās 
zonas no 20-60 min. 2-4 reizes dienā.

• miostimulators uz paralizētās vietas; 
uzreiz stipru režīmu, atkarībā no jūtīguma 
atjaunošanās jāsamazina intensitāte.

Kuņģis, gremošanas sistēmas 
slimības: gastrīts, čūla, 
gremošanas traucējumi, 
nepatīkama smaka no mutes, 
žagas, dedzināšana utt.
Kompleksā metodika

masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks -  
no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana krūšu daļas 6., 7. skriemeļu 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru kuņģa rajonā 
no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā.

Segments S im ptom i

Urīnkanāls 
Tievās zarnas 
Limfa
Resnā zarna

Pūtītes, ekzēma, ādas 
problēmas, reimatisms, 
sāpes gāzu dēļ, neauglība, 
aizcietējums, resnās zarnas 
iekaisums, hemoroīds, 
caureja, diareja u.c. 
resnās zarnas problēmas



Gastrīts (kuņģa gļotādas 
iekaisums)
\

Iemesli:

ilgstoša atsevišķu ārstniecības līdzekļu 
lietošana; neracionāls uzturs, nepietiekama 
barības sakošļāšana, lieli pārtraukumi starp 
ēdienreizēm, nekvalitatīvu produktu lietošana, 
sausa barība, uzturā pārsvarā tiek lietoti asi, 
marinēti ēdieni; alkohola lietošana, smēķēšana; 
citu gremošanas orgānu slimības, pārēšanās
u.c.

Gastrīts ar paaugstinātu skābes daudzumu var 
sarežģīties ar eroziju rašanos uz kuņģa gļotādas 
virsmas (erozīvais gastrīts), bet šis stāvoklis, 
savukārt, var pāriet čūlā.

Rekomendācijas

Pirms ēšanas dzeriet ūdeni bez gāzes. Ēdieniem 
un dzērieniem nevajadzētu būt pārāk karstiem 
vai aukstiem. Nav vēlams norīt cietu barību, 
to rūpīgi nesakošļājot. Jāēd nedaudz, vairākas 
reizes dienā.

Kā iedarbojas iekārta (individuāli):

• Cīņa ar iekaisumu, antibakteriālā 
aktivitāte. Punktveida piededzināšana 
kuņģa rajonā ar piecu lodīšu projektoru 
paaugstina imūnaizsardzību skartajā vietā; 
infrasarkanais siltums liek šķēršļus kaitīgo 
mikrobu izplatībai organismā;

• Atjaunošanas un sadzīšanas procesu 
stimulācija. Vāju magnētisko lauku un 
jonizācijas iedarbībā notiek asinsvadu un 
ādas caurlaidības palielināšanās, paātrinās 
metabolisma un asinsrites process. Notiek 
gļotādas bojāto audu sadzīšana un kuņģa 
dabīgās mikrofloras atjaunošanās;

• Nospiesto nervu saknīšu atbrīvošana 6. 
krūšu skriemelī notiek iekārtas Nuga Best 
masāžas rezultātā.

masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana krūšu daļas 6., 7. skriemeļu 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru kuņģa rajonā 
no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā.

Čūla
Saslimšana, kuras gadījumā veidojas 
gremošanas sistēmas orgānu gļotādas apvalka 
čūlas defekti. Kuņģa čūlas slimība parasti 
biežāk sastopama vīriešiem. Saasinoties čūlas 
slimībai, cilvēks sūdzas par sāpēm vēdera 
augšdaļā pakrūtē.

Iemesli

Līdzsvara izjaukšana starp aizsardzības 
faktoriem (kuņģa gļotas, aizkuņģa dziedzera 
sula u.c.) un agresijas faktoriem (sālsskābe, 
fermenti).

Riska faktori:

• ilgstoši vai bieži nervu -  emocionālā pārslodze 
(stress);

• ģenētiska nosliece, tai skaitā, pārmantota 
nelokāma kuņģa sulas skābes daudzuma 
paaugstināšanās;

• hroniska gastrīta, duodenīta, kuņģa un 
divpadsmitpirkstu zarnas funkcionālu 
traucējumu (pirmsčūlas stāvoklis) esamība;

• ēšanas režīma traucējumi;

• smēķēšana, stipru spirtoto dzērienu lietošana;

• atsevišķu ārstniecības preparātu lietošana;

• mikroba helikobakter pilori (helicobacter 
pylori) esamība, kurš sava dzīvīguma rezultātā 
veicina paaugstinātu skābes saturu kuņģa 
sulā.



Kā iedarbojas iekārta Nuga Best
(individuāli):

• virsnieru darbības normalizācija (adrenalīna 
līdzsvars);

• nospiesto nervu saknīšu atbrīvošana krūšu 
daļas 6. skriemelī;

• cīņa ar iekaisumu, antibakteriāla aktivitāte, 
infrasarkanais siltums un piededzināšana ar 
piecu lodīšu projektora palīdzību paaugstina 
imūnaizsardzību čūlas veidošanās rajonā;

• kompleksa iedarbība uz visu organismu 
veicina līdzsvara atjaunošanos starp kuņģa 
gļotādu, aizkuņģa dziedzera sulu, sālsskābes 
un fermentu izdalīšanos, kā rezultātā 
normalizējas kuņģa sulas skābes daudzums;

• atjaunošanās un sadzīšanas procesu 
stimulācija. Magnētterapija paaugstina 
asinsvadu un ādas caurlaidību, paātrinās 
metabolisma, asinsrites procesi -  un čūla 
sadzīst.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana krūšu daļas 6., 7. skriemeļu 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām „* ■” vai uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru slimības 
skartajā rajonā no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 
reizes dienā.

Aknas

Šis dziedzeris organismā pilda vairāk kā 500 
funkcijas, pati svarīgāka -  attīrīšanas funkcija. 
Aknas -filtrs asinīm.

Aknām ir maz nervu galu, un līdz pat šī orgāna 
saslimšanai ar cirozi vai vēzi cilvēks var nejust 
sāpes. Noskaidrot, ka tās nav kārtībā, var pēc 
ādas un acu baltumu dzeltes; plankumiem un 
izsitumiem kakla rajonā, padusēs un cirkšņos 
(atšķirība no ādas saslimšanām ir tā, ka tie 
neniez).

Aknu slimības
Hepatīti A, B, C, D var būt infekciozi un nepareizas 
ēšanas dēļ, kad ēdienkartē pārsvarā ir trekni un 
gaļas ēdieni.

Cirozes izcelsmes iemesli (aknu šūnu atmiršana) 
alkoholisms, narkomānija, piesārņota 

ekoloģija, ārstniecisko preparātu lietošana 
lielās devās, novājinātas organisma funkcijas 
un nepareizs uzturs. Asinis no zarnu trakta kopā 
ar barojošajām un kaitīgajām vielām vispirms 
iet uz aknām, tur tiek attīrītas un tikai pēc tam 
aiziet pa visu organismu. Aknu slimības sākas 
tad, kad tās nevar tikt galā ar organismam 
kaitīgām vielām (piemēram, tām ir grūti filtrēt 
alkoholu kopā ar taukiem). Rezultātā šūnas 
atmirst, un sākas ciroze.

Toksīnu iedarbība. Toksīni ir kaitīgas vielas, 
kuras nonāk organismā no piesārņotas 
apkārtējās vides, pārtikas piedevām, kā arī mūsu 
organisma atmirušajām šūnām. To rašanās un 
atmiršanas process notiek pastāvīgi.

Ar toksīnu izvadīšanu nodarbojas aknas, tās -  
galvenais orgāns, kurš piedalās asins attīrīšanā. 
Ja tās „atslēdz”, tad pēc 4 stundām organisms 
pats sevi saindēs. Aknām ir spēja atjaunot 
savas šūnas. Pat, ja noņem daļu aknas, pēc 100 
dienām tās var atjaunoties.



Iekārtās Nuga Best iedarbība (individuāli)

• infrasarkanais siltums, magnētterapija 
un punktveida piededzināšana veicina 
asins pieplūduma palielināšanos slimības 
skartajām aknām. Asinis turmānija 
keramikas iedarbībā bagātinās ar skābekli, 
tajās paaugstinās leikocītu skaits. Tāds 
asins sastāvs aktivizē šūnu metabolisma 
procesus, slimo šūnu reģenerāciju un jaunu 
veselu aknu šūnu izveidošanos.

• Masāžas rezultātā tiek atbrīvotas 
nospiestās nervu saknītes krūšu daļas 5. 
skriemelī, atjaunojas galvas smadzeņu 
kontrole pār aknām.

Ievērojot pareizu ēšanu, ik dienas pieņemot 
seansus uz iekārtas Nuga Best un aktivizējot 
imūnsistēmu, aknas var atjaunot 100 dienu 
laikā.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana krūšu daļas 5. skriemeļa 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru aknu rajonā 
no 20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā 
(skat. nodaļu „ Piecu lodīšu projektors”).

Cukura diabēts
Slimība parasti sākas organisma apmaiņas 
procesu traucējumu gadījumā.

Diabēta izpausmes ir urīna daudzuma 
palielināšanās un pastāvīgas slāpes augstas 
glikozes koncentrācijas dēļ asinīs; pietūkst 
ekstremitātes, seja. Paaugstinātais cukura 
līmenis asinīs samazina artēriju caurlaidību, tas 
noved pie negatīvām izmaiņām visos orgānos 
un sistēmās.

Simptomātikā

Palielināta apetīte, augsts asinsspiediens, svara 
samazināšanās, neskatoties uz pietiekamu 
ēšanu. Zema organisma pretestība infekcijām 
un slikta, pat neievērojamu brūču dzīšana.

Nopietnākas komplikācijas, tādas kā aklums 
vai insults, ekstremitāšu gangrēna sākas 
pēc vairākiem gadiem nekontrolēta diabēta 
gadījumā. Parasti šādas komplikācijas attīstās 
pakāpeniski vairāku gadu laikā.

Iemesli

Aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi. Šis 
orgāns izstrādā insulīnu -  vielu, kura kontrolē 
glikozes līmeni asinīs.

Aizkuņģa dziedzeris pārklājas ar taukiem, un tiek 
apgrūtināta insulīna izstrāde. Tas notiek sakarā 
ar treknu ēdienu lietošanu, nepietiekamu fizisko 
aktivitāti, stresu.

Diabētu tāpat var izraisīt hormonālie 
traucējumi. Aizkuņģa dziedzerī ir alfa un beta 
šūnas. Stresa laikā izstrādājas toksīni un pārāk 
daudz adrenalīna, kuri pārvēršas tauku šūnās. 
Šajā procesā tiek bloķētas alfa šūnas. Beta 
šūnu nepietiekamība aizkavē insulīna ražošanu, 
kā rezultātā asinis sabiezē un kļūst tumšas.

Tāpēc ir ļoti svarīgi regulāri pārbaudīt cukura 
līmeni asinīs, īpaši, ja ģimenē ir diabēta 
slimnieki, jo nosliece uz šo slimību nereti tiek 
mantota.

Diabēta tipi
Pārejošs diabēts

Šis diabēta tips sastopams grūtniecības 
laikā, un to sauc arī par gestācijas diabētu. 
Iemesli: vīrusa infekcijas, nepietiekams uzturs, 
gremošanas traucējumi, aizkuņģa dziedzera 
slimības; nekontrolēta ārstniecības preparātu 
lietošana. Pārejošais diabēts var būt pagaidu 
rakstura, bet visi tā simptomi pazūd cēloņa



No insulīna neatkarīgs cukura diabēts (otrā 
tipa diabēts)

Šāds diabēts visbiežāk attīstās pieaugušiem 
cilvēkiem. Tā pamatā ir nepietiekama insulīna 
ražošana aizkuņģa dziedzera beta šūnās vai 
organismu šūnu jūtīguma pazemināšanās pret 
insulīnu.

Iemesli:

• liekais svars;

• holesterīns uz aizkuņģa dziedzera

• (tauki apņem orgānu, neļaujot tam 
pilnvērtīgi izstrādāt insulīnu);

• hroma deficīts;

• nervu saknīšu nospiešana krūšu daļas 7. 
skriemelī.

No insulīna atkarīgs cukura diabēts (pirmā 
tipa diabēts)

Šī tipa diabēts parasti attīstās jaunībā.

Iemesli:

• aizkuņģa dziedzera beta šūnu iedzimta 
nepietiekamība;

• vīrusu, autoimūno procesu izraisīti aizkuņģa 
dziedzera bojājumi;

• ārstniecisko preparātu vai augu indes 
negatīva ietekme uz aizkuņģa dziedzeri.

Rekomendācijas (individuāli)

• Kontrolējiet cukura līmeni asinīs un urīnā, 
ne retāk kā 2 reizes gadā nododiet analīzes, 
regulāri apmeklējiet ārstu.

• Apspriediet savu ēdienkarti ar kvalificētu 
dietologu. Ēdiet, cik iespējams, mazāk 
taukus un ogļhidrātus, izvairieties no 
rafinēta cukura, miltu izstrādājumiem, 
konservantiem un ķīmiskām piedevām. 
Cilvēkiem ar ģenētiski paaugstinātu jūtību 
pret govs pienu, diabēta attīstību var 
veicināt piena produkti. Iesaka ēst 5 reizes 
dienā, nepārēsties. Lietot vairāk vārīta un 
tvaicēta ēdiena.

Nav ieteicams: alkohols, smēķēšana, lielas 
fiziskas slodzes.

Iekārtas iedarbība (efektīvi pie jebkura 
diabēta veida)

• normalizē hormonālo līdzsvaru starp alfa un 
beta šūnām;

• kompleksa iedarbība novērš trombu 
veidošanos, artēriju aizsprostošanos, veicina 
ātru audu sadzīšanu;

• miostimulācija trenē muskuļus, veicinot 
novājēšanu;

• labvēlīga iedarbība uz nervu sistēmu;

• kontrolē ūdens līdzsvaru (noņem apakšējo 
ekstremitāšu tūsku), novērš gangrēnas 
rašanās iespēju;

• uzlabo sirdsdarbību un asinsriti, pastiprina 
imunitāti;

• atbrīvo nospiesto nervu saknīti mugurkaulā, 
atjauno tās dzīvības procesu norisi, ļaujot 
orgānam saņemt „komandu" no galvas 
smadzenēm par to, cik insulīna jāizstrādā.

Kompleksā metodika (individuāli)

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• kāju masāža uz pamata paklāja (sk. nodaļu 
„Gultas -  masažiera lietošanas veidi”);

• piededzināšana krūšu daļas 7. skriemeļa 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai „ ▼ ” uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

pielikt piecu lodīšu projektoru horizontāli 
labajā pusē zem krūts (pirmā projektora lodīte 
uz saules pinuma) no 20 min. līdz 1 stundai
2-4 reizes dienā, temperatūra 55-60° C (skat. 
nodaļu „Piecu lodīšu projektors”);

miostimulators uz vēdera dobuma augšējās 
daļas un pēdām pa 20 min. (skat. nodaļu „Josta



-  miostimulators”).

Pēc 2 mēnešiem glikozes līmenis asinīs 
var normalizēties, bet tā vēl nav pilnīga 
izdziedināšanās. Cukura līmenis svārstīsies, 
apmēram, 7 mēnešus, tāpēc nepārtrauciet 
masāžas seansus.

MUGURKAULA JOSTAS DAĻA
Nervu saknīšu nospiešana jostas daļā 
noved pie problēmām:

1. skriemelī -  zarnu trakta slimībām, 
aizcietējuma, kolīta, dizentērijas, caurejas, 
dažiem trūču veidiem, vielmaiņas traucējumiem;

2. skriemelī -  acidozes (skābju -  sārmu 
līdzsvara izjaukšana organismā -  grēmas), 
sāpēm vēdera lejas daļā;

3. skriemelī -  dzimumorgānu slimībām, 
menstruālā cikla traucējumiem, enurēzes, 
urīnpūšļa slimībām (cistīta, uretrīta), dzimuma 
funkciju traucējumiem, impotences, sāpēm 
ceļgalos;

4. skriemelī -  prostatīta, sāpīgas urinēšanas, 
lumbago, sāpēm jostas daļā, sēžas nerva 
saspiešanas;

5. skriemelī -  sliktas asinsrites kājās, potīšu 
un pēdu tūskas, krampjiem, piešiem pēdās

Uroģenitālās sistēmas slimības:
prostatīts, adenoma, cistīts, urīna nesaturēšana, 
enurēze, smiltis, sīkie akmeņi, saaukstēšanās un 
iekaisuma procesi.

Kompleksā metodika
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• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana jostas daļas 3., 4. skriemeļu 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai uz 10-15 min., 
temp. 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru pie vēdera 
lejasdaļas gar starpeni no 20 min. līdz 1 
stundai 2-4 reizes dienā (skat. nodaļu „Piecu 
lodīšu projektors”);

• sievietes pie urīna nesaturēšanas var sēdēt 
uz jostas -  miostimulatora līdz 30 min. 1 -4 
reizes dienā.

Zarnu trakta slimības
Nuga Best palīdzēs organismam atbrīvoties 
no kolīta, disbakteriozes, cērmēm, lamblijām, 
meteorisma, sakairināta zarnu trakta sindroma, 
caurejas, aizcietējumiem.

Aizcietējums
Aizcietējums rodas no nepietiekamas ūdens 
lietošanas, nepareizas ēšanas, organisma 
funkciju traucējumu rezultātā, kuras atbild 
par pārstrādāto organisma produktu darbības 
izvadīšanu utt.

Aizcietējuma sekas var būt ne tikai smaguma 
sajūta vēderā un vēdera uzpūšanās, bet arī 
problēmas ar ādu, aknu darbības traucējumiem, 
kuras uzņemas kaitīgo vielu neitralizācijas 
funkcijas.

Aizcietējums iedarbojas uz insulīna izstrādi, 
aizkavē asins attīrīšanos; pie aizcietējuma 
rodas spiediens uz iekšējiem orgāniem, īpaši 
uz urīnpūsli un dzemdi. Hronisks aizcietējums 
reizēm var būt neauglības un potences 
pavājināšanās iemesls.

Šīs slimības gadījumā zarnu traktā izdalās

smadzeņu darbību, stimule vēža šunu attīstību.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• piededzināšana jostas daļas 3., 4. skriemeļu 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai „ ▼ ” uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru zarnu trakta 
rajonā no 20 minūtēm līdz 1 stundai 2-4 
reizes dienā (skat. nodaļu „ Piecu lodīšu 
projektors”);

• vēdera masāža uz iekārtas pamata paklāja 
20-30 min. katru dienu rokas režīmā;

• vēdera dobuma miostimulācija līdz 40 min.
1 -2 reizes dienā.

Vielmaiņas traucējumi, 
organisma attīrīšana
Traucētas vielmaiņas gadījumā organisma 
darbības pārstrādātie produkti netiek izvadīti 
no organisma. Resnās zarnas vidū var sakrāties 
līdz 10-13 kg atkritumu, kuri „pielīp” pie šī 
orgāna sienām, vai 1 -2 litri gļotu, kuras līdzīgas 
brūniem ūdensaugiem. Uz pašām zarnu trakta 
sieniņām var būt izaugumi, kuri līdzīgi medūzām 
vai sēnēm -  šāds izskats ir polipiem.



Problēmas, kuras izraisa 
šlakvielas:
1. Apmaiņas procesu palēnināšanās. Kad 
iekšējo orgānu sieniņas "okupē” šlakvielas, no 
pārtikas nevartikt normāli uzsūkti mikroelementi 
un vitamīni. Irapgrūtināti gremošanas procesi un 
izdalīšanas funkcijas. Vielmaiņas palēnināšanās 
noved pie ķermeņa masas palielināšanās 
un aptaukošanās, smaguma sajūtas kuņģī, 
hemoroīdiem, akmeņu veidošanās.

2. Piena dziedzeru vēzis. Pēc piena dziedzera 
operācijas, ja netiek attīrīts zarnu trakts, 60% 
gadījumu iestājas recidīvs. Atkritumu, šlakvielu, 
fekāliju masu nogulas izdala amonija gāzi 
(amonjaku), kurš veicina vēža šūnu attīstību.

3. Problemātiska āda. Kaitīgās vielas no 
zarnu trakta nokļūst asinīs un parādās uz ādas 
izsitumu veidā.

4. Iekšējo orgānu iekaisuma procesi. Šlakvielu 
vai fekāliju bumbuļu sakrāšanās vietas kļūst par 
baktēriju avotu, kas izraisa uzpūšanos, čūlu un 
vēzi.

5. Nepatīkama smaka no mutes un ķermeņa. 
Organisma piesārņotības tests -  nepatīkama 
sviedru smaka. Tas, kas nav iznācis no ķermeņa 
dabiskā veidā caur zarnām un nierēm, iziet caur 
ādas porām.

Sāļu nogulsnes locītavās noved pie poliartrīta 
artrozes. Sakrājoties mugurkaulā, sāļi nospiež 
nervu saknītes, izraisot sāpes mugurā un 
osteohondrozi, veido piešus pēdās un traucē 
iekšējo orgānu darbību.

Holesterīnu cilvēks iegūst, apēdot lielu 
daudzumu trekna ēdiena. Šie tauki nogulsnējas 
asinsvados, apgrūtina asins caurlaidību, kas 
provocē hipertoniju, bet, sakrājoties miega 
artērijā -  insultu.

Ja šļūteni, no kuras tek ūdens, aizspiež ar pirkstu, 
ūdens spiediens ievērojami palielinās, tāpat 
notiek arī asinsvados, kad uz to iekšējās virsmas 
nogulsnējas holesterīns. Asins caurlaidība 
tiek apgrūtināta, un palielinās spiediens uz

asinsvadu sieniņām. Šī parādība noved pie 
varikozās vēnu paplašināšanās, tromboflebīta, 
glaukomas, aterosklerozes, migrēnas.

Toksīni -  tās ir kaitīgas vielas, kuras nokļūst 
organismā no piesārņotas apkārtējās vides, 
pārtikas piedevām, zālēm. Par toksīniem 
pārvēršas mūsu organisma atmirušās šūnas, 
jo to rašanās un atmiršanas process notiek 
pastāvīgi.

Organismā iekārtas darbības ietekmē notiek 
pareiza bioķīmisko reakciju izkārtošanās.

Iekārtas iedarbība

• Limfodrenāža. Aktivizējas asins un limfas 
cirkulācija, kas paaugstina vielu maiņas 
intensitāti. Liekais ūdens tiek izvadīts 
paātrinātā tempā.

• Limfu sistēmas attīrīšana tiek savienota 
ar pastiprinātu skābekļa padevi šūnām.
Ar skābekļa palīdzību šūnās sadedzina 
šlakvielas.

• Vēdera dobuma miostimulācija. Šlakvielas 
izvada dabiskā ceļā.

• Infrasarkanā starojuma garajiem viļņiem ir 
antibaktericīda funkcija, normalizējot zarnu 
trakta mikrofloru.

• Infrasarkanā starojuma garie viļņi aktivizē 
jaunu veselu šūnu rašanos aknās, kuras 
pilnvērtīgi izpildīs savu dabisko darbu, 
attīrīs organismu no toksīniem u.c. kaitīgām 
vielām.

• Siltuma un pastiprinātas asinsrites ietekmē 
sviedru dziedzeri sāk intensīvi strādāt, 
izvadot visu lieko.

• Sildīšana veicina holesterīna izvadīšanu no 
asinsvadiem un iekšējiem orgāniem. Kad 
uz holesterīnu iedarbojas infrasarkanais 
siltums, tas kūst un tiek izvadīts no 
organisma caur izvadīšanas sistēmu.

Visi procesi iekārtas ietekmē notiek dabiskā 
ceļā. Organismu vajag tikai paskubināt un 
atbalstīt, tas pats sāks attīrīties, nenodarot sev 
pāri. Tikai pēc attīrīšanas var noskaņoties uz 
atbrīvošanos no slimībām.



• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• vēdera masāža uz iekārtas pamata paklāja 
20-30 min. katru dienu (rokas režīmā);

• vēdera miostimulācija līdz 40 min.

Miostimulatoru var arī pielikt pie pleciem 
vai citas ķermeņa daļas, kur sakrājušās sāļu 
nogulsnes (1-3 reizes dienā).

Dzimumfunkciju traucējumi: 
neauglība, impotence, 
frigiditāte
Ar dzimumdzīvi neapmierināti cilvēki biežāk cieš 
no ginekoloģiskām un uroloģiskām problēmām.

Neauglība
Pēc Vispasaules veselības aizsardzības 
organizācijas atzinuma, par neauglīgu 
uzskatāma laulība, kurā grūtniecība neiestājas 
1 gada regulāras dzimumdzīves laikā bez 
pretapaugļošanās līdzekļu izmantošanas.

Riska fak to r i

• Ar gadiem grūtniecības iestāšanās iespēja 
pakāpeniski pazeminās. Nelabvēlīgu 
lomu spēlē smēķēšanas stāžs, pārmērīga 
alkohola lietošana, slikta ekoloģija, stresi un 
nepareiza ēšana; aptaukošanās, pārāk mazs 
svars, vitamīnu trūkums.

• Iedzimti faktori (gadās samērī reti);

• Psihogēnie (saistīti vai nu ar ģimenes un 
dzimuma attiecību īpatnībām, vai sievietes 
neapzinātu nevēlēšanos dzemdēt bērnu).

• Hormonālās problēmas.

• Endokrīnie traucējumi: cukura diabēts, aknu, 
nieru, virsnieru, hipofīzes, vairogdziedzera

u.c. orgānu slimības.

• Iegūtie.

Galvenie bērna dzemdēšanas spēju ienaidnieki
-  infekcijas slimības, kuras tiek nodotas 
dzimumceļā. Visizplatītākās -  gonoreja, sifiliss; 
kā arī virkne vīrusu, kuri gadiem ilgi var „trūdēt” 
organismā, gandrīz nekādā veidā sevi neatklājot: 
hlamīdijas, mikoplazmas, ureaplazmas.

Iespēja inficēties ar infekcijām ir tieši saistīta 
ar cilvēka uzvedību, jo vairāk dzimumpartneru 
cilvēkam bijis, jo lielāka ir bīstamība. Statistika 
aprēķinājusi, ka neauglība draud katrai sievietei, 
kurai bijuši 7 un vairāk „tuvi draugi”. Tas pats 
attiecas uz vīriešiem.

Postoša/s aborts

Tas ir vēl viens biežs iemesls iegūtai neauglībai, 
īpaši bīstams tas ir sievietēm, kuras slimo ar 
„klusajām” infekcijām. Mehāniska dzemdes 
dobuma izkasīšana momentā iznīcina šo dabisko 
aizsardzību un atver plašu ceļu komplikācijām.

Un pat tad, ja infekcijas nav, fiziskā trauma, 
kura nodarīta ar aborta procedūru, ir spējīga 
novest pie rupjām anatomiskām reproduktīvo 
orgānu izmaiņām.

Bīstams ir hormonālais sitiens, kad organisms 
„noskaņojies” uz bērna dzemdēšanu un, pēkšņi -  
krahs, grūtniecība tiek rupji pārtraukta. Stāvokli 
pēc aborta, burtiskā nozīmē, var nosaukt par 
hormonālo haosu. Pēc tā pat ne solis, tikai 
pussolis līdz menstruālo funkciju traucējumiem.

Ir svarīgi zināt, ka normāla menstruālā funkcija 
tiek noteikta tikai pie noteiktas ķermeņa 
masas (robežas), kura ģenētiski noteikta 
katrai sievietei, svars zem šīs robežas izraisa 
menstruāciju pārtraukumu un neauglību.

Vīrietis var būt neauglīgs

pat pie saglabātas dzimumspējas. Galvenie 
vīriešu neauglības cēloņi: audzējs sēkliniekos, 
dzimumorgāna attīstības defekti, pārmērīga 
alkohola lietošana, smēķēšana, sēklinieku 
maisiņa un iegurņa orgānu traumas, cirkšņa 
trūce, sēklinieka un sēklvada tūska.



Segments S im ptom i

Prostata 
Sēžas nervs 
Kāju lejasdaļa 
Pēdu velves 
Pēda

Sēžas nerva iekaisums, bieža 
urinēšana, sāpes mugurā, 
vāja asinsrite, pietūkušas 
kājas, vājas kājas, aukstas 
kājas, vājums kājās, krampji

Nuga Best iedarbība

• Gņa ar infekcijām, vīrusiem, iekaisumu, 
maksts mikrofloras normalizāciju.

• Veģetatīvās sistēmas darbības atjaunošana, 
kura atbild par hormonu izdalīšanos (olnīcās, 
vairogdziedzerī, hipofīzē, virsnierēs), kā 
rezultātā normalizējas hormonu līdzsvars.

• Olvadu necaurlaidības novēršana, miomu, 
endometriozes, eroziju izzušana;

• Orgānu, kuri netieši iedarbojas uz 
grūtniecību, atjaunošana: aizkuņģa 
dziedzeris (cukura diabēts), aknas, nieres.

• Dzimumorgānu sadzīšanas un funkciju 
atjaunošana pēc traumām vai ķirurģiskas 
iejaukšanās.

• Nospiesto nervu saknīšu atbrīvošana, 
jostas vietas rajonā, kā arī 11., 12. krūšu un

jostas daļas 1. skriemeļiem, kuri atbild par 
apaugļošanu.

Kompleksā metodika (individuāli)

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika");

• piededzināšana krūšu daļas 11., 12. 
skriemeļu un 1. jostas daļas skriemeļa 
līmenī (aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai „ ▼ *  uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

Masažas ruļļu 
apturēšanas v ie ta



• pielikt piecu lodīšu projektoru uz vēdera 
lejas daļas no 20 min. līdz 1 stundai 2-3 
reizes dienā;

• sēdēt uz piecu lodīšu projektora pa 1 
stundai, pielikt vairogdziedzera rajonam 
(skat. nodaļu „Piecu lodīšu projektors”)

• miostimulators uz mugurkaula krūšu un 
jostas daļas, kā arī uz pēdām (skat. nodaļu 
Josta -  miostimulators”).

Impotence
Psiholoģiskās impotences iemesli

1. Depresija.

2. Psihopatoloģiskie traucējumi (bailes no 
dzimuma nespējas, uzmācīga pašnovērošana 
traucē reflektoru atsaukšanos uz 
dzimumuzbudināšanos).

3. Kompleksi, spriedze, neapmierinātība 
ar dzīvi un sevi, stresi, nepatikšanas darbā, 
grūtības ģimenē.

4. Sarežģītas dzīves problēmas.

5. Uzmanības koncentrācija uz pašu 
dzimumaktu.

6. Pieredzes trūkums.

7. Seksuāls spiediens, vainas sajūta, niknums 
uz partneri.

Satraukums sakarā ar savu seksuālo darbību 
trūkumiem (īpaši bieži pastiprinās partnera 
spiediena iespaidā) nereti kļūst par tiešu 
impotences iemeslu. Tas notiek jau no tā, ka 
vīrietis fizioloģiski nav spējīgs uzturēt erekciju 
tajā laikā, kad bailes „piepilda” viņa ķermeni ar 
adrenalīnu.

Avots var būt: cīņa par varu, emocionāla tuvuma 
un atbildības problēmas.

Fiziskās impotences iemesli

1. Diabēts un tā latentā forma.

2. Asinsrites traucējumi, kuri noved pie 
uzbudinājuma pazemināšanās: aortas

sablīvešanas, hipertonijas, sirds slimībām.

3. Apgrūtināta uzbudinājumu signālu 
saņemšana no galvas smadzenēm vai 
mugurkaula nerviem (nerva saknītes 
nospiešana).

4. Zems testosterona līmenis, kas bloķē 
seksuālo tieksmi. Hormonālie traucējumi 
(viens no visretākajiem fiziskās impotences 
iemesliem).

5. Aptaukošanās. Kad vīrietis atbrīvojas no 
liekā svara, viņam palielinās potence.

6. Smēķēšana, alkoholisms, narkomānija.

Iekārtas iedarbība (individuāli)

Iekārta Nuga Best palīdzēs novērst impotences 
fiziskos faktorus: hormonālās, bioķīmiskās 
novirzes; dzimumfunkcijas traucējumus kā 
akūtu, iekaisuma un hronisko organisma 
stāvokļu sekas; infekciozi toksiskos faktorus; 
atbrīvot nospiesto nervu saknīti mugurkaulā.

Lai novērstu psihiskos faktorus, iespējams, 
pietiks ar problēmu apzināšanos un tās 
atrisināšanu. Bet pats galvenais -  jūtīgas un 
maigas attiecības starp partneriem, uzticība 
un mierīga problēmu apspriešana, mīlestība un 
izpratne.

Frigiditate
Fizioloģiskie iemesli:

• veneriskās un ginekoloģiskās slimības, 
piemēram, olnīcu disfunkcija;

• uroģenitālās sistēmas iekaisumu slimības;

• cukura diabēts;

• vairogdziedzera funkciju pazemināšanās;

• hormonālie traucējumi grūtniecības un 
bērna zīdīšanas laikā;

• asinsvadu necaurlaidība, venozo pinumu 
asinsapgādes nepietiekamība;

• galvas un muguras smadzeņu slimības;

• nervu saknītes nospiešana mugurkaulā;



• parak liela maksts muskuļu paplašinašanas 
dzemdību vai iegūto traumu rezultātā;

• hroniska intoksikācija ar svinu un 
narkotikām;

• pastāvīga atsevišķu zāļu (pretapaugļošanās 
līdzekļu, asinsspiediena pazeminošu 
preparātu, „nomierinošu” tablešu un 
antidepresantu) lietošana;

• avitaminoze, pēcinfekciju astēnija, pārpūle
u.c.

Garīgs un fizisks nogurums ir visbiežākais 
frigiditātes īslaicīgas pavājinātas dzimum
tieksmes iemesls sievietēm.

Lielākajā daļā gadījumu šis ir psiholoģiskas 
dabas traucējums.

Psiholoģiskie iemesli:

• nepareiza seksuāla audzināšana;

• pārdzīvota vardarbība;

• kautrība un bailes;

• organisma atbilde uz pārciestu stresu;

• depresija;

• uzmanības koncentrācija uz savām bailēm, 
kas noved pie sava veida aizvēršanās, kura 
pārtrauc impulsu.

Provocējoši faktori:

• psihiskas traumas, bailes no grūtniecības 
vai attiecību atskaņas, fiziska nepatika pret 
partneri, kā arī depresīvs, hipohondrisks 
stāvoklis u.c. psihiski traucējumi.

Psiholoģisko iemeslu novēršana

Jūs nevarat izmainīt pagātni, bet vienmēr 
varat mainīt attieksmi pret to, kā arī attiecīgā 
veidā pacensties mainīt savu attieksmi pret 
dzimumattiecībām.

Iekārtās iedarbība veicina frig id itā tes
fizioloģisko iemeslu novēršanu:

• infrasarkanā siltuma iedarbības ietekmē 
notiek imūnsistēmas aktivizācija, tiek 
noņemts iekaisums uroģenitālajā sistēmā, 
normalizējas olnīcu funkcija;

• iekārtas kompleksā iedarbība normalizē 
aizkuņģa dziedzera darbu, stabilizē hormonu 
līmeni un cukura līmeni asinīs;

• piecu lodīšu projektora izmantošana 
vairogdziedzera rajonā aktivizē tā funkcijas;

• siltumterapija un asinsrites pastiprināšanās 
veicina asinsvadu attīrīšanu no 
holesterīniem un trombiem;

• masāža uz iekšējā projektora un 
piededzināšana nervu nospieduma vietā 
ļauj atjaunot impulsa novadīšanu galvas 
smadzenēs;

• sēdēt uz miostimulatora ir derīga maksts 
muskulatūrai. Tāds treniņš ļauj tai 
nostiprināties, atgriezt jutīgumu un atjaunot 
formu pēc dzemdībām;

• palīdz aknām attīrīt organismu no toksīniem 
un smago metālu elementiem.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• piededzināšana jostas daļas līmenī 
(aptuveni šajā vietā apturēt masāžas 
ruļļus ar pogām vai „ ▼ ” uz 10-15 min., 
temperatūra 60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru starpenes 
rajonā līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā;

• sēdēt uz miostimulatora 20-30 min.



Kustīgas krustu locītavas slimības, išalģija, 
cirkšņu trūce.

Astes kauls
Astes kaula traumas noved pie taisnās zarnas, 
tūpļa slimībām, hemoroīdiem, niezes, sāpju 
sajūtām sēdus stāvoklī.

Hemoroīdi
Hemoroīdu iemesli:

• anālā muskuļa sieniņas plīsums vai vājums. 
Rodas no šūnaudu un atsevišķu vielu, 
piemēram, vitamīna C, biofiavonoīdu un 
olbaltumu nepietiekamības organismā;

• ilgstošas sēdēšanas rezultātā rodas asins 
nosprostojums vēnās, un tās izspiežas aiz 
novājināto muskuļu sieniņām;

• trauma, kura izraisījusi bojājumu tūplī;

• spiediena paaugstināšanās asinsvados;

• aizcietējums;

• grūtniecība;

• aptaukošanās.

• necaurejamība vēdera dobumā; palielinātas 
aknas bloķē galveno organisma vēnu, tā 
saucamo, dobo vēnu;

• sēdēšana uz aukstas virsmas noved pie 
muskuļu saspringuma, bet tam sekojošās 
spazmas var izstumt vēnu caur sieniņu.

• palieliniet šķiedrvielu patēriņu, lietojot 
svaigus augļus un dārzeņus, kuri iepriekš 
viegli apstrādāti;

• diena laikā izdzeriet ne mazāk kā 1.5 litri 
ūdens. Nedzeriet ūdeni vienlaicīgi ar ēdiena 
uzņemšanu;

• kamēr problēma neatrisināsies, izvairieties 
no kofeīna un alkohola lietošanas.

Iekārtas Nuga Best iedarbība

• normalizē asinsriti, stimulē plīsumu 
sadzīšanu, novērš anālā muskuļu sieniņas 
vājumu;

• veicina zarnu trakta attīrīšanos;

• atbrīvo no hemoroīdu mezgliem (trombu un 
holesterīna uzkrāšanās).

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika;

• piededzināšana astes kaula apvidū (aptuveni 
šajā vietā apturēt masāžas ruļļus ar pogām

vai uz 10-15 min., temperatūra
60-70° C);

• pielikt piecu lodīšu projektoru uz vēdera 
lejas daļas (uz zarnu trakta) pa 20 min.;

• sēdēt uz piecu lodīšu projektora līdz
1 stundai 2-4 reizes dienā. Vīriešiem
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Masāžas ruļļu 
apturēšanas v ie ta

leikocīti

artērija

tromboctti

Vecuma asinis kļūst biezākās un piesārņojās 
ar toksīniem, baktērijām, sēnītēm, pelējumu.

eritrocīti

nerekomende sildīt seklinieku maisiņus 
(skat. nodaļu „Piecu lodīšu projektors”).

• sēdēt uz miostimulatora pa 20-30 min.

ASINS SLIMĪBAS

Asinsvadi aizsērē, zaudē elastīgumu unjutigumu, 
pasliktinās asins apgāde, tirpst rokas un kājas.

Līdz 30 gadu vecumam visi kauli piedalās asins 
izstrādē. Pēc 30 gadiem asinis tiek izstrādātas 
tikai mugurkaulā un iegurņa kaulos. Sievietēm 
0.5% asiņu izstrādā ribas. Dienā var tikt saražoti 

Ļ 50-60 cm3 asiņu.

Asiņu apjoms vienmēr ir stabils. Tas liecina, ka 
vecās asinis tiek izvadītas no organisma. Asins 
dzīves ilgums 120 dienas.

Taisna zarna 
Tūplis

Hemoroīdi, nieze, 
sāpes astes kaulā

Sim ptom iSegments



Asins sastāvs

Eritrocīti -  sarkanie asins ķermenīši, kuri atbild 
par audu un orgānu apgādi ar skābekli.

Hemoglobīns -  elpošanas pigments, 
kurš piešķir asinīm sarkanu krāsu, atrodas 
eritrocītos. Hemoglobīns sastāv no 2 daļām: 
hēma (olbaltuma) un globīna (dzelzs porfirīna). 
Tas piedalās gāzu apmaiņas procesā: pārnes 
skābekli no elpošanas orgāniem uz ķermeņa 
audiem un aiznes ogļskābo gāzi no audiem uz 
plaušām.

Hemoglobīns nepārtraukti tiek sintezēts 
jaunajos eritrocītos. Traucējumi hemoglobīna 
uzbūvē noved pie anēmijas un citām slimībām. 
Tas dzīvo 120 dienas, rodas kaulu smadzenēs.

Leikocīti -  imūnaizsardzības šūnas, „armija”, 
kas stāv ceļā vīrusu un mikrobu iekļūšanai 
organismā. Šie baltie asins ķermenīši dzīvo 
organismā 25 dienas, pēc tam atjaunojas. Ja 
cilvēks, piemēram, ir sagriezis pirkstu, tad uz 
brūces vietu steidzas liels daudzums leikocītu, 
lai pretotos iekaisumam un infekcijai.

Plazma -  asins sastāvdaļa, kas satur barojošās 
vielas.

Trombocīti dzīvo organismā 2-4 dienas, 
atbild par asins recēšanu traumu un bojājumu 
gadījumā.

Atmirušās šūnas iznīcina liesa. Kad visas 
asins nesošās šūnas izstrādājas vajadzīgajā 
daudzumā -  cilvēks ir vesels.

Pateicoties asins kvalitātes un sastāva 
uzlabošanās, ārstējas arī sirds un asinsvadu 
saslimšanas.

• asinis tiek attīrītas no toksīniem, 
holesterīna, baktērijām, sēnītēm un 
vīrusiem;

• sašķidrinās biezās asinis un paātrinās 
asinsrite;

• aktivizējas jaunu asiņu izstrāde un veco 
izvadīšana.

Piededzināšana

Punktveida piededzināšana stimulē imūno 
sistēmu cīnīties ar baktērijām un mikrobiem. Uz 
piededzināšanas vietu dodas leikocīti, paātrinot 
izdziedināšanās procesu. Iekārta tikai stimulē 
un palīdz atveseļošanai.

Anēmija
Anēmija -  stāvoklis, kuru raksturo eritrocītu 
skaita samazināšanās un (vai) hemoglobīna 
satura samazināšanās asinīs.

Nuga Best iedarbība:

• noņem nervu spriedzi, nodrošinot 
organismam atpūtu;

• vāju magnētisko lauku iedarbībā 
paaugstinās dzelzs saturs kaulaudos, 
pastiprinās metabolisms kaula reģenerāta 
rajonā, tiek stimulēts asinsrades process, 
palielinās kopējā olbaltuma, globulīna 
daudzums un paaugstinās to koncentrācija;

• turmānija keramika veicina asins 
piesātināšanu ar negatīvi uzlādētiem joniem 
un ātru derīgo mikroelementu asimilāciju no 
pārtikas, t.sk., dzelzs;

• infrasarkanais siltums pazemina tauku un 
holesterīna līmeni, kuri bremzē asinsrades 
procesu;

• mugurkaula masāža aktivizē asinsrades 
darbu tajā.



Kompleksa metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• pielikt piecu lodīšu projektoru uz aknām no 
20 min. līdz 1 stundai 2-4 reizes dienā;

Tromboflebīts
Uz sirdi

Vēnas vārstuļu darbība pie Vēnas vārstuļu darbība pie 
savilkta kāju muskuļa_________ atslābināta kžju muskuļa

Asinis, kas iztek no ievainojuma, ātri sarec un 
pārvēršas receklī. Ja tā nenotiku, tad dzīvinošais 
šķidrums, kas baro cilvēka orgānus, iztecētu pat 
caur nelielu atveri asinsrites sistēmā.

Tromboflebīts -  stāvoklis, kuru raksturo nosliece 
uz trombu veidošanos asinsvados (pārsvarā 
vēnās), asins sastāva un īpašību traucējumu 
rezultātā. Ja trombs (asins receklis) iekļūst sirdī, 
momentā iestājas nāve.

Tromboflebīta iemesli:

Asins šūnu koncentrācija (sabiezējums), 
trombocītu skaita palielināšanās (asins 
recēšanas faktors), lielas fiziskas slodzes, 
traumas, ķirurģiskas iejaukšanās, grūtniecība, 
paaugstināts holesterīns.

Iekārtas iedarbība

Visas organisma sistēmas aktivizējas cīņai ar

hipokinēzi, aptaukošanos, pārlieku nogurumu, 
ķermeņa atdzišanu. Cilvēks iegūst iespēju 
atteikties no hormonālo preparātu lietošanas, 
kuri arī sabiezina asinis.

• Svaigas plazmas izstrādes un veco asiņu 
izvadīšanas stimulācija (šūnu metabolisma 
un izvadsistēmu aktivizācija).

• Asins attīrīšana no toksīniem, smago 
metālu elementiem, atmirušajām šūnām un 
holesterīna.

• Asinsvadu paplašināšana, to elastīguma 
paaugstināšana.

• Tauku sašķelšana un sadalīšanās produktu 
izvadīšana ar urīnu un sviedriem.

• Bojāto audu sadziedāšana. Cilvēka 
organisms -  pašatjaunojoša sistēma. 
Atjaunošanās process pēc mehāniskiem 
bojājumiem sastāv no 2 etapiem: 
„būvmateriālu” piegāde uz bojāto vietu 
„remonta” punktu un pašu „remonta” 
procesu. Vielu apmaiņas paātrināšanās 
būtiski samazina abu etapu laiku: ātrāk 
sadzīst brūces, sasitumi, traumas, lūzumi, 
uzsūcās hematomas, saīsinās rehabilitācijas 
periods pēc ķirurģiskajām operācijām 
(izņemot mākslīgo materiālu implantēšanas 
gadījumus).

• Normalizējas ūdens balanss.

• Liesas funkcijas atjaunošanās mirušo asins 
šūnu pārstrādei.

Kad cilvēks guļ uz iekārtas, asinis sasilst (tas 
nevar kaitēt, jo šajā situācijā darbojas dabiskā 
termoregulācija un lokālais siltums). Asinis plūst 
pa visu organismu, pieskaroties katrai šūnai un 
„nomazgā” holesterīnu kārtu pēc kārtas. Atveras 
aizblīvēties asinsvadi un vēnas. Viss liekais tiek 
izvadīts no organisma ar urīnu, tāpēc tā krāsa 
un smarža kļūst nedabiska.

120 dienās notiek pakāpeniska asins sastāva 
atjaunošanās ar veselām šūnām.

Kompleksā metodika



• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• kāju masāža uz iekārtas pamata paklāja
2-3 reizes dienā (skat. nodaļu „Gultas -  
masažiera lietošanas veidi”);

• pielikt piecu lodīšu projektoru uz slimā 
orgāna vai uz bojāto audu vietas līdz 1 
stundai 2-4 reizes dienā;

Pēc masāžas seansiem asinis ir izšķīdinātā
stāvoklī, apmēram, 4 stundas, tāpēc ieteicams
pieņemt seansus periodiski ik pēc 4 stundām.

Reakcijas pirms organisma atveseļošanās:

• īslaicīgi var pacelties arteriālais 
asinsspiediens (lietojiet zāles, samaziniet 
iekārtas temperatūru līdz 40° C). Rekomendē 
nepārtraukt procedūras, gulēt uz turmānija 
keramikas pie temperatūras 36-39° C;

• urīna krāsas un kvalitātes izmaiņas (var 
parādīties pārslas).

Sirds un asinsvadu slimības

Kā skaidro pazīstamais ārsts Germans Aihara, 
ārstējot ar infrasarkano siltumu, var novērot 
šādas pozitīvas likumsakarības.

Ja asinīs ir pārāk daudz holesterīna vai tauku, 
tam ir negatīvas sekas. Asinis sabiezē un 
sarkanie asins ķermenīši „salīp” kopā. Samazinās 
augšējās virsmas laukums un ievērojami 
pazeminās skābekļa nokļūšana audos un šūnās. 
Kapilāri bloķējas, kuri izsauc skābekļa deficītu.

Skābekļa deficīts šūnās noved pie mitruma 
uzkrāšanās un kļūst par iemeslu audu tūskai. 
Salipušie asins ķermenīši bloķē artērijas, 
paaugstinās asinsspiediens un rodas 
priekšnoteikumi infarktam.

Iekārtas iedarbība (individuāli):

• ar infrasarkanā siltuma palīdzību tiek 
novērsta holesterīna uzkrāšanās un 
nogulsnēšanās asinsvados, kas aizkavē 
asinsvadu aizsērēšanu;

• hipertonijas, insulta, varikozās vēnu 
paplašināšanās u.c. profilakse;

• infrasarkanā siltuma iedarbība saglabājas 4 
stundas;

• asins attīrīšana no toksīniem, taukiem, 
smago metālu elementiem.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60°C (visefektīvākais laiks -  
no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• masāžas seanss 1 -4 reizes dienā.

Labās puses sirds 
kambaris

Augšējā dobā 
vēna

Labās puses 
plaušu vēnas

Kreisais 
p r iek š k am b a r is  

Kreisās puses 
plaušu vēnas

Aorta

Kreisā plaušu 
artērija

Apakšējā dobā 
vēna

Kreisais sirds 
kambaris



ONKOLOĢIJA
Eksistē, apmēram, 280 vēža saslimšanas veidi. 
Vēža izcelsmes iemeslu ir daudz, viens no tiem
-  brīvie radikāļi. To darbības rezultātā šūnu 
iekšējās membrānas zaudē spēju atpazīt kaimiņu 
šūnas. Tāda situācija beidzas ar nekontrolējamu 
(mežonīgu) šūnu daudzuma pieaugumu. Un tas, 
savukārt, noved pie labdabīgu un ļaundabīgu 
audzēju veidošanās organismā.

Vēža šūnu organisms uztver kā svešķermeni, 
leikocītu reakcija uz vēža šūnu ir analoģiska 
reakcijai uz svešķermeni. Bet bez papildus 
imunitātes stimulācijas pats organisms nav 
spējīgs tikt galā ar vēzi.

Iekārtas darbība (individuāli)

Aktivizējas dabisks imūnsistēmas un čiekurveida 
dziedzera potenciāls. Tiek izmantotas efektīvas 
iedarbības metodes ar vājiem magnētiskiem 
laukiem, infrasarkano siltumu un dabiskajiem 
minerāliem, kuri ietilpst turmānija keramikas 
sastāvā.

• Leikocīti (T-šūnas) savācas punktveida 
piededzināšanas vietā cīņai ar svešajām 
šūnām.

• Vēža šūnas pārstāj augt, šo efektu palīdz 
panākt infrasarkanais siltums.

• Infrasarkanais siltums stimulē hormona 
melatonīna izstrādi čiekurveida dziedzerī, 
kas bloķē metastāžu procesu.

• Vāji magnētiskie lauki stimulē audu 
elpošanas procesus, organisma 
aizsargsistēmu pretaudzēju un 
pretmetastāžu efektus.

Piena dziedzera vēzis
Agrīnajās stadijās vēža audzēji pakļaujas 
ārstēšanai daudz vieglāk nekā vēlās. Var veikt 
patstāvīgu piena dziedzeru apskati 1 reizi

mēnesī, sākot no 20 gadu vecuma. Apsekošanu 
vislabāk veikt starp 3. un 10. dienu pēc 
menstruālā cikla beigām. Tāpat nepieciešams 
reizi 2 gados izdarīt mamogrammu (krūts 
rentgena uzņēmumu), tas ļauj konstatēt vēzi 0 
stadijā. Piena dziedzera vēzis un mastopātija 
var būt arī vīriešiem.

Patstāvīga apskate

Šim nolūkam pārbrauciet ar pirkstiem pa krūšu 
virsmu, viegli uzspiežot. Apsekojamās puses 
roku nolieciet uz gurna. Aptaustiet padusi. Stipri 
piespiediet roku pie krūtīm un virziet to pa apli 
no vidus bedrītes uz tās malām. Tā kā mezgliņi 
zem pirkstiem kustas, var viegli sajust, vai tie 
nav palielināti. Kā likums, to diametrs ir 1 cm, 
tie ir kustīgi un mīksti.

Nolieciet labo roku zem galvas, ar kreiso rūpīgi 
apsekojiet krūti. Pēc tam samainiet rokas. 
Ja sajutīsiet cietu bumbulīti, nekavējoties 
vērsieties slimnīcā. Ja bumbulītis mīksts, tas 
var būt labdabīgs audzējs (kalcija un tauku 
nogulsnes), taču, ja to neārstē, tas var pāraugt 
ļaundabīgajā.

Ja sieviete iziet ārstēšanas kursu, pirms 
mezgliņš krūtī sasniedz 1 cm diametru, viņai ir 
visas iespējas uz pilnīgu izārstēšanos.

Regulāri seansi uz iekārtas Nuga Best - 
laba onkoloģisko slimību profilakse.

Neaizmirstiet, ka sievietei jebkurā vecumā 
jāizturas pret sevi ar cieņu un regulāri, ne 
retāk kā reizi gadā, jāapmeklē ginekologs un 
mammologs.

SEJA UN FIGŪRA
Mēs dzīvojam jaunības un skaistuma kulta 
laikmetā. Nuga Best dod iespēju ne vien būt 
veselam, kaut gan skaistums sākas tieši no tā,



bet arī ārēji pievilcīgam, staltam un jaunam. 
Iekārta dod iespēju parūpēties par sevi, sajust 
spēka un enerģijas pieplūdumu, realizēt to, kas 
agrāk nebija iespējams.

Skaistums sākas no veselas ādas 

Praksē tika konstatēta infrasarkanā 
siltuma pozitīvā ietekme uz ādas stāvokli:

• atveras bloķētās poras un tiek izvadīti liekie 
tauki;

• samazinās alerģijas sekas;

• saules apdegumu gadījumā āda nomierinās;

• paliek mīkstākas, bet virknē gadījumu, arī 
uzsūcas koloidālās rētas;

• āda attīrās psoriāzes un ekzēmas 
gadījumos.

Infrasarkanais siltums stimulē asinsriti, āda 
kļūst skaistāka, elastīgāka un mīkstāka, tā tiek 
vaļā no netīrumiem un atmirušajām šūnām.

Ādas novecošanas procesu paātrina brīvie 
radikāļi. Tās ir samērā agresīvas ķīmiskas 
molekulas, kuras rada iznīcinošo skābo iedarbību 
uz organismu. Jo vairāk uzkrājas brīvo radikāļu, 
jo agrāk sākas novecošanās.

Kad brīvie radikāļi iniciē lipīdās pārskābināšanās 
ķēdes reakciju, izdalāmā lielā enerģija sāk 
iznīcināt proteīnus (pat šūnu membrānās). Tā 
rezultātā šūna zaudē spēju sadalīties un iet bojā 
sakarā ar barības vielu trūkumu. Šis process 
paātrina organisma novecošanos.

Brīvie radikāļi saista savā starpā ādas seguma 
olbaltuma molekulas, āda sāk strauji zaudēt 
elastīgumu un vingrumu. Tā kļūst raupja, 
savītusi un krunkaina. Otrs svarīgs moments -  
novecošanas process cieši saistīts ar kapilāru 
zaudējumu.

Nuga Best palīdzēs organismam

• likvidēt brīvos radikāļus;

• stiprināt imūnsistēmu un palīdzēt aktīvi 
strādāt;

• iekārta veicina tīmusa (aizkrūts dziedzera), 
kas regulē imūnsistēmu, atjaunošanos;

• hipofizē nonāk tīras ar skābekli piesātinātas 
sašķidrinātas asinis. Tas stimulē papildus 
augšanas hormona un hormona melatonīna 
izstrādi, kuri veicina jaunu šūnu augšanu, 
bet kopā ar skābekli (negatīvi uzlādētiem 
joniem) sadedzina taukus un izvada kaitīgās 
vielas, kuri uzkrājušies daudzu gadu garumā;

• pēc masāžas seansiem cilvēks jūtas kā no 
jauna piedzimis!

Sejas atjauninašana
Pareizas kosmētikas rūpes par sejas ādu dod 
brīnišķīgus rezultātus. Bet ir problēmas, ar 
kurām grūti tikt galā: nokarājušies vaigi, dziļas 
deguna-lūpu grumbas, ļengana kakla āda, 
dubultzods. Pie visa vainīgi vāji sejas muskuļi, 
nepietiekamas pozitīvas emocijas, nepareizs 
galvas stāvoklis utt. Bet ar to visu var un vajag 
cīnīties.

Nuga Best ļauj organismam padarīt krunkas 
mazāk redzamas, pievilkt sejas ādu bez 
ķirurģiskas iejaukšanās. Viss, kas nepieciešams
-  tā ir pacietība un ikdienas masāžas seansi.

iekārtas iedarbība (individuāli):

• infrasarkanais siltums pastiprina asinsriti un 
šūnu metabolismu, kā rezultātā atjaunojas 
viss organisms;

• uzlabojas sejas krāsa, āda kļūst gluda 
un elastīga, samazinās pigmentācija, 
pietūkums, maisiņi un tumšie loki zem acīm;

• uzlabojas matu un nagu stāvoklis, 
atjaunojas matu folikula, uzlabojas 
asinsrite, asinis attīrās no kaitīgajām vielām



(holesterīna un toksīniem), paaugstinās 
imunitāte, labāk asimilējas derīgie 
mikroelementi no pārtikas;

• pastiprinās šūnu reģenerācija;

• ādas attīrīšana un pievilkšana (liftinga 
efekts);

• infrasarkanais siltums stimulē kapilāru 
veidošanos, atjaunojas sejas āda.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režīms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika (skat. nodaļu „Turmānija 
keramika”);

• kosmētiskā masāža: ar piecu lodīšu 
projektoru (bez apvalka) virzīt pa sejas 
masāžas līnijām, iestatot komfortablu 
temperatūru.

Figūras korekcija
Nav iespējams novājēt un labi izskatīties bez 
fiziskām slodzēm. Ja novājē, ierobežojot sevi 
ēšanā, ķermenis kļūst vājš un nepievilcīgs. Lai 
panāktu vēlamo rezultātu -  slaidu un iznesīgu 
ķermeni -  nepieciešami fiziski vingrinājumi.

Pēc fizisko slodžu principa strādā zemo 
frekvenču josta (miostimulators). Tā darbs 
uzbūvēts uz zemas frekvences elektrisko 
impulsu izmantošanas (mazāk par 1000 Hz) 
„kūlīšos”. Tie savelk muskuļus paātrinātā režīmā. 
Jo lielāku stimulācijas intensitāti var izturēt, jo 
lielāks efekts.

Miostimulators ļauj:

• nostiprināt muskuļus;

• samazināt liekos tauku nogulsnējumus un 
celulīta sekas;

• uzlabot ādas stāvokli (zemfrekvences josta 
trenē ādas struktūru);

• attīrīt zarnu traktu un normalizēt tā darbu, 
liekot strādāt vēdera dobuma muskuļiem. 
Uzlabojas zarnu trakta motorika un 
limfātiskās sistēmas darbs, kura atbild par 
šlakvielu izvadīšanu no organisma.

Iekārta, kura izmanto zemas frekvences 
elektriskos impulsus, jau sen tiek lietota 
skaistumkopšanas salonos. Zemfrekvences 
jostai Nuga Best ir priekšrocības -  lielāka 
iedarbības virsma, pateicoties kurai tā 
iedarbojas uz muskuļu grupām intensīvāk.

Novājēšanas kursa laikā uz iekārtas Nuga Best 
ieteicams dzert pietiekamā daudzumā tīra 
ūdens (8 glāzes). Ūdens nomāc apetīti un palīdz 
iesaistīt vielmaiņā tauku nogulsnes. Pētījumi 
parādīja, ka ūdens patēriņa samazināšana noved 
pie tauku nogulšņu palielināšanās. Nieres nevar 
normāli funkcionēt bez pietiekami daudz ūdens. 
Kad tās nav noslogotas ar darbu, to slodzes daļa 
tiek nodota aknām. Viena no galvenajām aknu 
funkcijām ir tauku nogulsnējumu pārvēršana 
enerģijā, kuru izmanto ķermenis. Bet, ja aknām 
nākas pildīt daļu nieru slodzes, tad tās nevar 
izpildīt savu pamata funkciju pilnā apjomā. 
Rezultātā daļa tauku turpina nogulsnēties 
organismā.

Cilvēkam ar lieko svaru nepieciešams vairāk 
ūdens nekā slaidam. Lielākiem cilvēkiem 
metaboliskās slodzes ir daudz nopietnākas.

Iekārta Nuga Best NM-5000 iesaista visas 
organisma sistēmas, kuras piedalās svara 
samazināšanas procesā.



Ieteicams neizmantot turmanija keramiku tūlīt 
pēc ēšanas, lai nepieaugtu svars.

Kompleksā metodika

• masāžas pamata režTms -  katru dienu, 
temperatūra 55-60° C (visefektīvākais laiks
-  no pīkst. 6 līdz 8 rītā);

papildus dienas laikā

• turmānija keramika uz vēdera un muguras 
(skat. nodaļu „Turmānija keramika”);

• vēdera masāža uz pamata paklāja iekšējā 
projektora (skat. nodaļu „Gultas -  masažiera 
lietošanas veidi”);

• piecu lodīšu projektoru pielikt pie slimajiem 
orgāniem, kā arī pie dubultzoda;

• miostimulatoru uzlikt uz visām vietām, kur 
ir lieks svars (izņemot krūtis), līdz 40 min. 
(skat. nodaļu „Josta -  miostimulators”).

Nevajadzētu aizmirst par psiholoģiskajiem 
aptaukošanās iemesliem. Vispirms, liekais 
svars -  tas nav nekas cits kā aizsardzības 
veids. Cilvēks aizsargājas no sāpēm, kritikas, 
trauksmes, bailēm, atstumtības, apvainojumiem
u.c. Pamēģiniet saprast, kas jūsu dzīvē notiek 
tāds, kas neļauj jums justies drošībā. Varbūt, ka 
darbs vai attiecības ar laulāto draugu, varbūt 
visa dzīve kopumā. Izmainiet kaut ko, iespējams, 
mainīsies viss. Kad cilvēka vajadzības tiek 
apmierinātas, tad nepieciešamība aizsargāties 
atkrīt, un liekā svara problēma atkāpjas.



NEFRĪTA PROJEKTORS

Nefrīta projektors Nuga Best -  daudzu 
kaišu „universāls dziednieks”. Projektoru var 
ērti pielikt jebkurai ķermeņa daļai efektīvai 
lokālai iedarbībai. Jo ciešāks ir kontakts 
starp slimo orgānu un projektoru, jo dziļāk 
iekļūst infrasarkanais siltums un ir efektīvāka 
atjaunošanās.

EFEKTI NO NEFRĪTA 
PROJEKTORA LIETOŠANAS:
Asins cirkulācijas stimulēšana:

Organisms reaģē uz siltumu, aktivizējot asins 
cirkulāciju. Konkrētu ķermeņa daļu sasildīšana 
izsauc refleksus citos organisma apvidos un 
iedarbojas paplašinot asinsvadus.

Ar nefrīta projektora palīdzību var izdziedināties 
no slimībām, kuras saistītas ar sliktu asins 
cirkulāciju: artrīts, muskuļu sastiepums, nervu 
iekaisums, ātra nogurdināmība, diabēts, 
rētu sāpes, muskuļu slimības, reimatisms, 
menstruāciju sāpes, kuņģa zarnu trakta slimības, 
varikozi paplašinātas vēnas, traucēta asinsrite, 
pēcoperāciju tūskas.

Palīdzība organisma atjaunošanā dažādu 
slimību gadījumos

Infrasarkanais siltums paātrina atveseļošanas 
procesus hroniskos stāvokļos: gūžas kaula 
iekaisums, menstruāciju sāpes, neirodermīti, 
infekciozā ekzēma, pēcoperāciju infekcijas,



sejas paralīze, diareja, plaušu vai žultspūšļa 
iekaisums, neirastēnija, iegurņa iekaisums un 
apsaldējums. Bez tam, infrasarkanais siltums 
atjauno vieglus audu bojājumus.

Sāpju mazināšana

Traumatiskās sāpes, kuras radušās sastiepumu 
rezultātā, tiek novērstas, sasildot muskuļus ar 
nefrīta projektoru.

Locītavu stīvuma mazināšana

Sasildot plaukstu locītavas ar projektoru, kas 
sasildīts līdz 45° C, pirkstu kustīgums manāmi 
uzlabojas. Tādā pašā veidā reaģē uz sildīšanu 
citas locītavas un saistaudi.

Audu elastīguma uzlabošana

Tas ir svarīgi, ārstējot bojātās cīpslas, saites 
vai muskuļus. Sportistiem rekomendē dziļu 
muskuļu sasildīšanu pirms treniņiem vai sporta 
sacensībām.

Ādas slimības

Praksē tika konstatēta pozitīva infrasarkanā 
siltuma iedarbība uz daudzām ādas problēmām:

• atveras bloķētās poras, tiek izvadīti liekie 
tauki;

• samazinās nātrenes sekas;

• pēc apdegumiem veidojas mazāk rētu un 
samazinās sāpes;

• ātra ievainojumu vai bojājumu sadzīšana;

• uzlabojas ādas funkcijas, tās smarža kļūst 
patīkamāka;

• uzlabojas ādas stāvoklis psoriāzes un 
ekzēmas gadījumos;

• samazinās saules apdegumu sāpes un to 
novēršana.

Skaistums

Infrasarkanais starojums efektīvi iedarbojas

uz ādu, padarot to skaistu un mīkstu. Parādās 
jauns iekšējais mirdzums, jo āda dziļās 
attīrīšanas rezultātā atbrīvojas no netīrumiem 
un atmirušajām šūnām. Uzlabojas ādas 
elastīgums, un tā kļūst maigāka.

NEFRĪTA PROJEKTORA 
LIETOŠANAS VBDI 

(Pēc LT Sang Gina metodikas)
Pamata metode piecu lodīšu projektora 
lietošanai -  pielikt to sāpju izpausmes rajonā. 
Projektoru jālieto individuālā pārvalkā.

Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, rekomendē 
lietot piecu lodīšu projektoru 3-5 reizes dienā 
30-60 min. pie temperatūras 55-60° C.

Rekomendē dažādu orgānu profilaksei un 
atveseļošanai.

(Katrā atsevišķā gadījumā nepieciešama 
individuāla pieeja.)



Uz galvvidus, gar galvu
• marasms, Parkinsona slimība;

• 3 mēnešus pēc insulta;

• skleroze;

• galvas asinsvadu aizsprostojums, 
galvassāpes, bezmiegs, paralīze.

Uz pieres
• migrēnas, galvassāpes deniņu daļā (pa 

10-15 min. 5 un vairākas reizes dienā pie 
temperatūras 55-60° C).

Kontrindikācijas!

Nelietot projektoru uz galvas pakauša daļas pie 
augsta arteriālā asinsspiediena.



Uz acīm
Acis aizvērt, pielikt pie aizvērtiem plakstiem, 
kad projektora plafonos nav gaismas. Seansa 
laikā veikt acu ābolu apļveida kustības (pa 
10-15 min. 1-3 reizes dienā pie temperatūras 
40-45° C.)

• katarakta;

• konjunktivīts;

• mieža grauds, lipoma uz plakstiem;

• šķielēšana (projektors zem acīm pa 10-15 
min. 1-2 reizes dienā pie temperatūras 
40-45° C. Seansa laikā izdariet ar acīm 
apļveida u.c. kustības.)

Kontrindikācijas!

Augsts asinsspiediens (glaukoma).



Uz deguna
• haimorīts;

• iesnas;

• saaukstēšanās.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min. pie temperatūras 
55-60° C.

Acu kaktiņā pie virsdegunes
Pa 15 min. 3 reizes dienā pie temperatūras 
40-45° C.

• bieži asarojošas acis (pielikt projektoru, 
kad tajā nav gaismas, seansa laikā acis 
aizvērtas).



Žokļa rajona
3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras
55-60° C.

• zobu sāpes, iekaisumi, parodontoze, žokļa 
izkrišana, iekaisums, klikšķi un traumas, 
trīszaru nerva iekaisums, sejas nerva neirīts, 
sejas sašķobīšanās pēc insulta (pielikt 
sašķobījuma vietā).

Kosmētiskie efekti:

• pūtīšu izsitumu ārstēšana, tauku dziedzeru 
darbības normalizēšana;

• grumbu izlīdzināšana, liftings, kaloīdo rētu 
uzsūkšanās;

• paplašināto kapilāru un poru novēršana, lielu 
dzimumzīmju un papilomu izžūšana.

Zem zoda
• parodontoze, paaugstināts smaganu un 

zobu jūtīgums, kariess.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Auss rajona
Pie auss gliemežnīcas

• OtītS;

• dzirdes pasliktināšanās.

Aiz auss ļipiņas

• slikta dzirde;

• troksnis ausīs (nesaistīts ar cukura diabētu).

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie 
temperatūras 55-60° C.

Miega artērijas rajonā
(pie tam var veikt apļveida kustības ar projektoru 
+ mugurkaula kakla daļas masāža uz iekārtas 
Nuga Best)

• aterosklerozes profilakse un insulta 
profilakse (holesterīna sašķelšana uz artēriju 
sieniņām);

• galvas smadzeņu asinsrites uzlabošanās;

• galvas reiboņu gadījumā.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Vairogdziedzera rajona
• vairogdziedzera palielināšanās, sabiezējums, 

iekaisums;

• hormonālā līdzsvara traucējumi.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Kontrindikācijas!

Vairogdziedzera vēzis



Kakla rajona
• sāpes kaklā;

• tonzilīts;

• angīna;

• pēc insulta, ja slimais lēnāk runā;

• aizsmakums, balss saišu bojājums;

• ja balss pazūd, turiet projektoru balss saišu 
rajonā līdz 1 stundai.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Zem atslēgas kaula
• bronhīts, bronhiālā astma, klepus, traheīts.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

I



Pie kakla
• sāpes kakla un plecu rajonā;

• kakla daļas osteohondroze;

• apaukstēšanās un gripas gadījumā -  uz 7. 
kakla skriemeļa turiet projektoru 1 stundu.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Uz plecu muskuļiem un 
locītavām
• sāpes plecos, locītavu slimības: artroze, 

poliartrīts, izmežģījumi, lūzumi.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Paduses
• paaugstinātas svīšanas un nepatīkamas 

smakas novēršana.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Piena dziedzeru rajona
• mastopātija;

• piena dziedzeru sabiezējumi;

• piena dziedzeru slimību profilakse.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.
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Labaja paribe
• aknu slimības (ciroze, hepatīts u.c.);

• aknu slimību profilakse.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Horizontāli zem krūtīm
• plaušu slimības.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Horizontāli zem labas krūts
(pirmais projektora plafons saules pinuma 
bedrītē)

• aizkuņģa dziedzera salimšana;

• cukura diabēts.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.
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Zarnu trakta rajona
• zarnu trakta slimības, aizcietējumi, kolīts, 

disbakterioze, stress.

Vēdera dobuma rajonā
Uz kuņģa

• gastrīts;

• čūla;

• sāpes kuņģa apvidū.

Vēdera lejasdaļā
• olnīcu disfunkcija, policistoze, adneksīts;

• urīnpūšļa slimības (cistīts) un urīnizvadceļu 
slimības;

• prostatīts.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Uz nierem
• nieru slimības: nieru kolika, pielonefrīts, 

nierakmeņu slimība u.c.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Sedet uz projektora, novietojot 
to starpenes rajonā
• dzimumorgānu slimības;

• urīna izvadceļu slimības;

• prostatīts (priekšdziedzera iekaisums);

• pēc dzemdībām;

• nieze maksts rajonā (pa 30 min. 3 reizes 
dienā);

• taisnās zarnas, dzemdes vēzis;

• hemoroīds;

• plīsumi.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.
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Zem ceļgala un ceļgalu abas 
pusēs
• ceļu locītavu slimības.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



Uz gūžas locītavas
• sēžas nerva nospiešana;

• gūžas locītavu slimības.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.

Kajas, pēdas
• tūska, varžacis;

• varikozā vēnu paplašināšanās (projektoru 
pieliek paplašināto vēnu apvidū, viegli 
piespiež un masē; atkārtojiet 1 mēnesi vienā 
apvidū);

• podagra, gangrēna;

• pēdas pieši, plaisas.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras
55-60° C.



Rokas, plaukstas pamatne, 
locītavas
• locītavu un plaukstu locītavu slimības;

• sasitumi, plaisas;

• muskuļu sastiepumi.

3-5 seansi dienā pa 30-60 min., pie temperatūras 
55-60° C.



JOSTA -  MIOSTIMULATORS

Zemfrekvences josta -  miostimulators 
pieder pie sporta piederumu kategorijas un 
nav medicīniska ierīce.

Kustība -  tā ir dzīvība, un pilnvērtīgai dzīvei 
mums nepieciešams: vingrs ķermenis, stipri 
nervi, veselīgs miegs un labs garastāvoklis. 
Tas, kurš regulāri liek savam ķermenim strādāt, 
pamanījis, ka pēc fiziskām slodzēm viņam 
uzlabojas noskaņojums, pazūd trauksmes 
un nospiestības sajūta. Tas notiek tādēļ, ka 
smadzenes sāk izstrādāt īpašu vielu -  prieka 
hormonus serotanīnu un melatonīnu. Tādejādi 
uzlabojas cilvēka vispārējā pašsajūta.

Jostas -  miostimulatora izmantošanai 
nepieciešams impulsu vadītājs -  mitra salvete, 
kas jāuzliek uz atkailinātas ķermeņa daļas un tai 
virsū uzliek jostu.

Miostimulatoru var lietot katru dienu uz visām

ķermeņa daļām (izņemot krūšu rajonu), kur ir lieki 
tauku nogulsnējumi. Bez tam, zemfrekvences 
jostu var lietot, lai noņemtu muskuļos sāpju 
sindromu, pie neiralģijas, osteohondrozes, 
asinsrites uzlabošanai. Optimālais lietošanas 
laiks vienā vietā no 10-40 min.

Lai ieslēgtu jostu, nepieciešams piespiest pogu 
„LOW FQCY" uz tālvadības pults. Lai izvēlētos 
miostimulatora vēlamo darba intensitātes 
līmeni, lietojiet pogu „CONT". Josta automātiski 
atslēdzas pēc 40 min. darbības.

JOSTAS -  MIOSTIMULATORA 
LIETOŠANAS VEIDI (pēc LT 
Sang Gina metodikas)



Rajons zem saules pinuma
• tauku nogulšņu sašķelšana;

• kuņģa darbības aktivizācija.

Nabas rajons
• tauku nogulšņu sašķelšana;

• zarnu trakta peristaltikas uzlabošana.

Vēdera lejasdaļa
• tauku nogulšņu sašķelšana;

• muskuļu nostiprināšana;

• aizcietējuma novēršana;

• šlakvielu izvadīšana;

• vielmaiņas uzlabošana.



Lāpstiņu rajona
• sāpju noņemšana plecu daļā;

• osteohondroze;

• muskuļu relaksācija;

• asinsrites uzlabošana.

Var lietot jostu, guļot uz iekārtas Nuga Best 
papildus paklāja.

Mugurkaula rajonā
• sāpju noņemšana;

• muskuļu nostiprināšana;

• starpskriemeļu disku barošanas uzlabošana.

NUGĀ BEST



Uz sēžas, augšstilbiem
• celulīta novēršana;

• tauku kārtas samazināšana;

• sēžas nerva iekaisums;

• muskuļu sāpju novēršana.

Sēdēt uz jostas
• urīnpūšļa muskuļu nostiprināšana;

• maksts muskuļu nostiprināšana pēc 
dzemdībām;

• sievietēm -  seksuālās aktivitātes 
paaugstināšana.



Uz kajam, rokam un locitavam
• paralīzes, jūtīguma pazemināšanās;

• muskuļu sāpes;

• pietūkums;

• sāpes locītavās.



osza. -  -" ostimulators

Uz pedam un delnām
• asinsrites uzlabošanas ekstremitātēs;

• krampji, pieši;

• pietūkums;

• jūtīguma zudums pirkstos;

• iedarbība uz bioloģiski aktīviem punktiem.

Obligāti izmantojiet m itru salveti, zeķītes 
vai cimdus.

®  NUGA BEST



Nuga Best iedarbība uz 
bioloģiski aktīviem punktiem
Eksistē sakars starp cilvēka pēdu zonām un 
visiem orgāniem.

ledarbībatiekrealizēta.jastāvuzmiostimulatora, 
izmantojot mitru salveti vai zeķītes. Seansa 
laikā rekomendē pārvietot svaru uz dažādām 
pēdas vietām.
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Peda -  ķermeņa karte

Labā pēda Kreisā pēda

1 . Galva, smadzenes 2 0 . Saules pinums

2 . Pieres dobumi 2 1 . Virsnieres

3. Smadzenītes, galvas smadzeņu 2 2 . Nieres
stumbrs 23. Urīnizvadce|i

4. Hipofīze 24. Urīnpūslis
5. Trijzaru nervs, deniņi 25. Tievās zarnas
6 . Deguns 27. Līkumainā zarna
7. Pakausis 29. Šķērsā lokveida zarna
8 . Acis 30. Lejupejošā lokveida zarna
9. Ausis 31. Taisnā zarna
1 0 . Pleci 32. Tūplis
1 1 . Trapecveida muskulis 33. Sirds
1 2 . Vairogdziedzeris 34. Liesa
13. Vairogdziedzera blakusdziedzeri 35. Ceļgali
14. Plaušas un bronhi 36. Dzimumdziedzeri
15. Kuņģis 38. Gūžas locītavas
16. Divpadsmitpirkstu zarna 57. Nervu sistēma
17. Aizkuņģa dziedzeris 60. Ceļgala locītava
18. Aknas 61. Kakls
19. Žultspūslis



TURMĀNIJA KERAMIKA

Turmānija keramika -  sarežģīts 
turmalīna, germānija, vulkānisko iežu un 
elvana sakausējums. Turmānija ieguves 
tehnoloģiskais process -  Dienvidkorejas 
kompānijas Nuga Medical izgudrojums.

Uz iekārtas NM-5000 papildus paklāja atrodas 
paklājiņš no turmānija diskiem. Turmānija 
keramikai uz infrasarkanā siltuma, gaisa 
jonizācijas un magnētiskā lauka rēķina ir unikāla 
atveseļošanas iespēja: uzlabo vielmaiņas 
procesus, atjauno imunitāti, uzlabo asinsriti, 
izvada no organisma toksīnus, indes un vienkārši 
uzlādē mūs ar enerģiju un spēku.

Turmānija keramiku izmanto pie temperatūras 
no 30-70° C. Pie 70° C veidojas saunas efekts, 
kuru pēc tā darbības var salīdzināt ar tradicionālo

termoterapiju. Siltumenerģija uzlabo asinsriti 
un vielmaiņu organismā; pastiprinātā sviedru 
izdalīšanās veicina atbrīvošanos no toksīniem, 
kas noved pie ķermeņa svara samazināšanās. 
Atšķirībā no tradicionālajām procedūrām pēc 
tādas „saunas” uz ādas nepaliek izdalījumu 
kārtiņas, apģērbs pēc izžūšanas paliek mīksts, bez 
sviedru smakas, kā pēc mazgāšanas.

Lietojot saunas efektu uz turmānija keramikas, 
rekomendē 20-30 min. pirms seansa izdzert 
1-2 glāzes ūdens. Seansu labāk pieņemt plānā 
kokvilnas apģērbā 1 stundu 1-2 reizes dienā. 
Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, jāapguļas uz 
turmānija keramikas tā, lai galva būtu augstāk par 
paklāju un jāapsedzas ar segu.



Turmānija keramikas lietošanai nav 
kontrindikāciju. Laika ziņā, pie komforta 
temperatūras, lietošana nav ierobežota. Tiem, 
kam ir nosliece uz paaugstinātu arteriālo 
asinsspiedienu, rekomendē sākt seansus pie 
temperatūras 35-40° C.

Turmānija keramikas funkcijas:
1. Siltuma. Atslābina muskuļus, uzlabo 
termoregulāciju, asinsriti, paaugstina imunitāti. 
Aktivizē šūnas tajā ķermeņa daļā, kura pakļauta 
iedarbībai.

2. Infrasarkanā siltuma iedarbība. Veicina 
ūdens līdzsvara uzturēšanu (noņem tūsku, bet 
neļauj zaudēt nepieciešamo mitrumu), audu 
reģenerāciju; ir pretmikrobu iedarbība.

3. Magnētterapijas. Noņem iekaisumu, 
paātrina dzīšanas procesus. Pāriet nogurums, 
vājums.

4. Iedarbība uz bioloģiski aktīviem  
punktiem (turmānija keramikas virsma veidota 
no noapaļotiem diskiem).

5. Attīrošā. Veicina šlakvielu, sāļu, toksīnu 
izvadīšanu. Neitralizē nepatīkamu ķermeņa 
smaržu.

6. Veicina organisma piesātināšanu 
ar skābekli, pozitīvi ietekmē garastāvokli, 
pašsajūtu un darbaspējas.

Lietošanas indikācijas:

Balsta un kustību aparāta slimības:

• starpskriemeļu disku trūču dēļ operētu 
slimnieku rehabilitācija;

• deformējošā osteoartroze;

• reimatoīdie artrīti;

• skoliozes;

• mīksto audu bojājumi;

• muskuļu un cīpslu bojājumi.

Elpošanas sistēmas slimības.

Nervu sistēmas slimības.

ļJ

j Sirds un asinsvadu slimības:
I

• hipertoniska slimība;

• pārciests miokarda infarkts (izņemot akūto 
periodu -  3 mēneši);

• insults (izņemot akūto periodu -  3 mēneši). 

Kuņģa un zarnu trakta slimības. 

Ginekoloģiskās slimības.

Uroloģiskās slimības.

Liekais svars.

Lietošanas indikācijas aprakstītas pēc Sanktpēterburgas 
akadēmiķa I. P. Pavlova vārdā nosauktās Valsts 
universitātes medicīnisko pētījumu atskaites materiāliem.

IEKĀRTAS NUGA BEST 
TURMĀNIJA KERAMIKAS 
LIETOŠANAS VEIDI

(pēc Čo Sing Hjona metodikas)

Rekomendē dažādu orgānu profilaksei un 
atveseļošanai

(katrā atsevišķā gadījumā nepieciešama 
individuāla pieeja)



Gulēt uz muguras 

uz turmānija keramikas
elpošanas orgānu slimību gadījumā:

• traheobronhīts;

• pneimonijas sekas, plaušu emfizēma;

• bronhiālā astma;

• elpošanas funkcionālie traucējumi; 

pie mugurkaula problēmām:

• osteoporoze;

• osteohondroze;

• starpskriemeļu trūces;

• radikulīts;

• reimatisms;

• muguras muskuļu atslābināšanai;

• sāpes jostasvietā (sieviešu slimības, 
prostatīts);

• mīksto audu traumu sekas muguras rajonā.

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie 
temperatūras 55-60° C.)



Uz vedera
Turmānija paklājiņu lieto pie vēdera dobuma 
orgānu slimībām:

• kuņģa darbības funkcionālie traucējumi;

• hronisks gastrīts;

• resnās zarnas diskinēzija;

• žultspūšļa diskinēzija;

• hroniskais enterokolīts.

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie 
temperatūras 55-60° C.)

Uzlabojas gremošana un zarnu trakta  
darbība; tiek novērsti aizcietējumi; 
samazinās tauku nogulas vēdera daļā.



Sedet uz turmanija keramikas
Pie ginekoloģiskām, uroloģiskām slimībām un
pie problēmām iegurņa rajonā:

• menstruālā cikla traucējumi, atbrīvošanās 
no sāpēm menstruāciju periodā (jāsēž uz 
paklājiņa 3-4 dienas pirms cikla sākuma);

• sāpes jostas -  krustu rajonā, kuras izraisījuši 
funkcionālie traucējumi dzimumorgānos;

• saaugumu veidošanās procesi mazā iegurņa 
rajonā;

• hronisks adneksīts;

• klimaktēriskais sindroms;

• infantilisms, olnīcu hipofunkcija;

• dzemdes piedēkļu hronisks iekaisums;

• hronisks prostatīts;

• funkcionālā impotence (potences 
paaugstināšana);

• sēžas nerva iekaisums;

• hemoroīdi;

• dzimumorgānu mikrofloras traucējumi 
(sēnīte, nieze, iekaisums, piena sēnītes, 
herpes u.c.).

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie
temperatūras 55-60° C.)



Nervu sistēmas slimības un 
bojājumi
(centieties apgulties tā, lai galvas pakauša 
daļa neskartu turmānija keramiku):

• galvas smadzeņu asinsvadu ateroskleroze;

• galvassāpes;

• epilepsija;

• Pārkinsona slimība;

• meningīts (neakūti stāvokļi);

• smadzeņu asinsrites traucējumu sekas;

• asinsvadu veģetatīvā distonija;

• perifēro nervu traumatisko bojājumu sekas;

• pārciesta poliomielīta sekas -  kakla un 
krūšu daļas šļauganā paralīze;

• neirozes, miega traucējumi, depresija;

• polineirīti un poliradikulīti (kakla radikulīts, 
plecu pleksīts, starpribu neiralģija, lumbago, 
hronisks jostas -  krustu daļas radikulīts).

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie
temperatūras 55-60° C.)



Sirds un asinsvadu slimības:
• 1. un 2. stadijas hipertoniska slimība;

|
• insulta profilakse un organisma atjaunošana 

pēc insulta (šādiem slimniekiem bieži 
pazūd jutīgums noteiktās ķermeņa daļās, 
sašķiebjas seja -  jāguļ ar paralizēto pusi uz 
keramiskā paklāja, ieskaitot seju, izmantojot ; 
nelielas temperatūras 36-40° C).
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Nieru, uroloģiskas slimības
(sildīt jostas daļas rajonu):

• prostatīts, uretrīts, cistīts;

• izvadsistēmas darbības traucējumi;

• funkcionālā impotence, nefroptoze;

• nieru kolika, nieru iekaisums, nefrīts.

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie 
temperatūras 55-60° C.)



Sildīt rokas uz turmānija 
paklājiņa pie sekojošām 
problēmām:
• artrīts, artroze;

• muskuļu notirpuma un savilkuma profilakse;

• osteoporozes profilakse;
i

• aukstu roku asinsrites uzlabošana. ļ
(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie : 
temperatūras 55-60° C.)

|
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Turmanija keramiku lieto pie 
kāju slimībām:
• artrīts, artroze;

• varikozo vēnu paplašinājums;

• lūzumi, apakšējo ekstremitāšu traumas.

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., 
temperatūras 55-60° C.)

Notiek kāju asinsrites uzlabošanās.

pie



Stāvoklis,
kad pēdas -  uz iekārtas papildus paklāja, 
bet kājas saliektas ceļos, tiek lietots pie 
problēmām:

• krampji, pieši un plaisas pēdās;

• sēnīšu slimību ārstēšana;

• kāju svīšanas samazināšana;

• saaukstēšanās slimību gadījumos;

(1-3 seansi dienā pa 60 un vairāk min., pie 
temperatūras 55-60° C.)

Notiek sirdsdarbības uzlabošanās, 
imunitātes nostiprināšanās, asinsrites 
uzlabošanās. Dažādu asins slimību 
profilakse. Kā arī ieteicams cukura diabēta 
slimniekiem.
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Turmanija keramikas lietošana 
bērniem:
• paātrinās augšanas process;

>
• aktivizējas psihiskie procesi: uzmanības 

koncentrācija, domāšanas attīstība, atminas 
uzlabošanās;

• gripas, ARS, SARS profilakse; 

ļ • nostiprinās imunitāte;
>
| • uzlabojas asinsrite;

_

• normalizējas bērna nervu sistēmas darbība;

• paaugstināta tonusa pazemināšana 
zīdaiņiem.

Turmānija keramiku var l ietot no zīdaiņa 
vecuma pie temperatūras 40° C.

Uz vecākiem gulstas milzīga atbildība -  
izaudzināt veselīgu paaudzi.

Vislabākā metode pret bērnu slimībām
-  profilakse ar turmānija keramikas 
palīdzību.



Ka Nuga Best palīdz 
atjaunot veselību

Lietošanas metodes ; > Efekts
/ /  J

Pamata režīms

>

30 %

Pamata + specialais režīms
>

50 %

Pamata + specialais + īpašais režīms
>

70 %

Pamata + specialais + īpašais režīms 
+ vairāk nekā 2 reizes dienā

>

100 %



Turmanija keramikas 
izgatavošanas veids

TURMANIJA

KERAMIKA

SMALKAIS
PULVERIS

APDEDZINĀŠANAFORMĒŠANAPULVERISRUPJIE IEŽI

Tiek veikta rūpīga un Katrs no četriem iežiem
stingra germānija un tiek samalts pulverī.
augstas kvalitātes
elvana iežu atlase,
kurus ražo Korejā, un
importējamā turmalīna
un vulkānisko iežu atlase.

Tiek veikta turmānija Turmānija pulvera 
pulvera vakuuma mikrogranulas ievieto
žāvēšana, kuru pēc tam formās formēšanai, 
samaļ vēl smalkākā 
pulverī. Pēc tam to 
rūpīgi izsijā ar gaisa 
plūsmu, lai atlasītu tikai 
smalkākās mikrogranulas.

Izveidotais turmānijs Terapeitiskā turmānija 
tiek apdedzināts krāsnī keramika, vislabākā 
pie temperatūras virs pasaulē, kļūst spīdīga 
1300° C, lai atdalītu bez jebkāda pārklājuma 
piemaisījumus un izstaro infrasarkanā

starojuma garo viļņu 
siltumu, kuram piemīt 
ārstnieciska iedarbība 
uz cilvēka organismu.

Turmānija keramikas izgatavošanas process 
sastāv no turmalīna, dabiskā germānija, 
vulkānisko iežu un elvana saberšanas smalkā 
pulverī. Tālāk šis pulveris tiek žāvēts vakuumā, 
rūpīgi izsijāts ar gaisa plūsmu, lai iegūtu 
īpaši smalku substanci. Pēc tam tas tiek likts 
formās un izkarsēts līdz sacietēšanai krāsnī 
pie temperatūras virs 1300° C. Un kaut gan 
uz kompozītā akmens netiek uzklāts nekāds 
pārklājums, katra turmānija „poga” izveidojas 
spīdīga.

Lai izgatavotu keramisko materiālu izmanto 
naturālusdabaselementus:turmalīnu,germāniju, 
elvanu un vulkāniskos iežus. Tehnoloģiskais 
process ir ilgstošs, tiek veikts zem stingras 
kontroles, un tam ir nepieciešama speciāla 
augstas tehnoloģijas iekārta (nanotehnoloģija). 
Kompānijai Nuga Medical ir oriģināls patents uz 
turmānija keramikas izgatavošanu un patents 
uz materiāla nosaukumu -  „Turmānijs”.
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PADOMI NUGA BEST 
LIETOTĀJIEM

1. Pirms un pec masažas seansa izdzeriet glāzi 
ūdens.

2. Pieņemiet procedūras vieglā kokvilnas 
apģērbā (mājās var bez apģērba).

3. Pieņemt masāžas seansus drīkst no 
1 -4 reizēm dienā ar pārtraukumu 4 stundas 
(atkarībā no veselības stāvokļa). 
Vissvarīgākais un rezultatīvākais seanss -  
no pīkst. 6-8 rītā.

4. Tikai mājas apstākļos var veikt masāžu 
cilvēki ar sekojošām slimībām:

• kas tiek nodotas gaisa -  pilienu ceļā 

(tuberkuloze, gripa u.tml.);

• kas tiek nodotas sadzīves ceļā (ādas 

slimības -  kašķis, ēde u.tml.).

5. Tikai mājas apstākļos pieļaujama 
uroģenitālās sistēmas un taisnās zarnas 
slimību atsevišķas ārstniecības metodes 
pielietošana.

6. Izmantojiet individuālo palagu iekārtai un 
apvalku piecu lodīšu projektoram.

7. 30 min. pēc masāžas seansa centieties 
nepakļaut mugurkaulu slodzēm: labāk 
nesēdēt (var gulēt, stāvēt), neceliet 
smagumus.

8. Starp ēdienreizi un vēdera muskuļu 
stimulāciju ar jostu -  miostimulatoru jāpaiet 
ne mazāk kā 1 stundai.



Kontrindikacijas
Nerekomendē lietot iekārtu pie augstas ķermeņa
temperatūras, alkoholisko vai narkotisko vielu
iespaidā, kā arī grūtniecības periodā.

Muguras masāžu uz iekšējā projektora
ruļļiem nedrīkst veikt:f f

• bērniem līdz 3 gadiem (nav noformējies 
mugurkauls);

• gadu pēc mugurkaula operācijas;

• gadu pēc mugurkaula lūzuma;

• osteoporozes pēdējās stadijās;

• mugurkaula spēcīga izliekuma gadījumā var 
samazināt slodzi, paceļot masāžas paklāju 
par 30°.

Nerekomendē pielikt NEFRĪTA projektoru:

• uz kakla -  vairogdziedzera vēža gadījumā;

• uz galvas pakauša daļas -  hipertonijas 
gadījumā;

• uz acīm -  pie augsta acu spiediena;

• sirds apvidū;

• uz implantiem, protēzēm (dzelzs plāksnes, 
lauskas u.tml.) ķermenī;

• vīriešiem, sēžot uz piecu lodīšu projektora, 
nesildīt sēklinieku maisiņu.

Jostu -  miostimulatoru nedrīkst lietot:

• grūtniecības periodā;

• akūtu sāpju gadījumā vēdera rajonā;

• pie psihiskiem traucējumiem;

• pie sirds un asinsvadu slimībām, ja ir 
elektrokardiostimulators;

• flebīta un varikozo vēnu paplašinājuma 
rajonā;

• apvidū, kur ir tikusi veikta ķirurģiska 
operācija (ja pēc tās nav pagājuši 9 mēneši);

• iekaisušas ādas, atvērtu brūču, griezumu 
apvidos;

• uz krūtīm.

Seansa laikā 

uz turmānija keramikas

• ja ir implanti vai svešķermeņi, palieciet zem 
šīs vietas sarullētu audumu;

• hipertonijas gadījumā nesildiet galvas 
pakauša daļu.

IEKĀRTAS NUGA BEST 

IEDARBĪBAS 

ĪPATNĪBAS

1. Veselības nostiprināšana bērniem, 
pieaugušajiem un vecāka gada gājuma 
cilvēkiem.

2. Slimības iemelsa novēršana nevis tās 
simptomu un sāpju pavājināšana.

3. Cilvēka organisma dabisko spēju aktivizācija 
uz atveseļošanos bez zāļu lietošanas un 
ķirurģiskās iejaukšanās.

4. Nav blakusefektu (atšķirībā no 
medikamentozās ārstēšanas), tikai ir reakcijas 
uz atveseļošanos.

5. Iespēja atklāt slēptās slimības (izpaužas 
lūzuma reakciju laikā) ar sekojošu to 
izdziedināšanu.

6. Kompleksā pieeja.

7. Neregulāri lietojot iekārtu, stabils rezultāts 
netiek sasniegts.

REAKCIJAS UZ UZLABOŠANOS 
(RUU)
Cilvēka organisma atjaunošana ar Nuga Best 
palīdzību -  dziedināšana caur sāpēm.

Sāpes -  tas ir visefektīvākais trauksmes signāls 
dabā. Tas brīdina par briesmām, lai cilvēks 
varētu aizsargāt savu organismu. Piemēram,



mēs strauji atraujam roku, kad esam nejauši 
pieskārušies pie karsta priekšmeta, mirkšķinām, 
ja acī iekļuvis svešķermenis.

Nebaidieties no sāpēm, sāpes -  tās ir „sargsuns” 
vārtos uz veselību. Nevajag tai „aiztaisīt muti” 
vai „kaitināt” ar sāpju remdējošām zālēm. Jo 
līdz galam neizārstētas un ar preparātiem 
pieklusinātas slimības ar laiku tikai pieņemas 
spēkā.

Ļoti svarīgi attiekties pret organisma reakcijām 
un atveseļošanos ar sapratni, tās taču, daļēji, 
izsauktas ar pāreju no hroniskas slimības formas 
uz akūtu. Šajā sakarā nevajadzētu uztraukties 
un, vēl jo vairāk, nevajadzētu pārtraukt seansus 
uz iekārtas.

Reakcija uz atveseļošanos nemēdz būt tikai 
pilnīgi veseliem cilvēkiem.

Reakcijas izpausmes ir individuālas, nav tādu 
divu cilvēku, kuriem tās būtu vienādas. Kā 
likums, lūzuma reakcijas var izpausties pēc 
pirmajiem 3-7 masāžas seansiem.

Reakciju izpausmes uz 
atveseļošanos*

Tā saucamais pašregulācijas un atjaunošanas 
(neirohumorālais) process notiek sāpju sajūtu 
dažādos līmeņos un specifiskās organisma 
reakcijās. Tās izpaužas kā sāpes, izsitumi, 
vēdera izejas traucējumi, urīna krāsas izmaiņas, 
garastāvokļa maiņas -  no apātijas līdz 
uzbudinājumam, miega traucējumi, apetītes 
pasliktināšanās, galvassāpes, paaugstināta 
temperatūra, pašsajūtas pasliktināšanās, 
arteriālā asinsspiediena paaugstināšanās u.c. 
Var būt specifiskas izpausmes konkrētu slimību 
gadījumos.

20.-30. Bieži reakcijas sākas 7.-12. dienā, var 
atkārtoties līdz 3 reizēm ilgstoši un regulāri 
lietojot masažieri Nuga Best, kas liecina par 
pilnīgu izveseļošanos.

Lūzuma reakciju ilgums un intensitāte ir 
atkarīga no tā, cik ilgi un ar kādām slimībām 
cilvēks ir slims. Mēdz būt negaidītas reakcijas, 
tas nozīmē, ka organismā ir slēptas slimības un 
norāda uz to, ka sākas atbrīvošanās no tām.

KĀ RĪKOTIES
1. Kad sākas reakcijas uz atveseļošanos, 
neuztraucieties. Atcerieties, slimība uzsākusi 
atpakaļgaitu.

2. Centieties nepārtraukt seansus uz Nuga 
Best.

3. Saasinājuma periodā jūs izglābs turmānija 
keramika (pieņemiet procedūras pie nelielas 
temperatūras). Ja sāpju sajūtas parādās tur, kur 
agrāk nekas netraucēja, nepieciešams pielietot 
šajā ķermeņa daļā piecu vai deviņu lodīšu 
projektoru, turmānija keramiku vai pamata 
iekārtu pēc Nuga Best metodikas.

4. Neaizmirstiet dzert tīru ūdeni bez gāzes 
(vidēji 2 litrus), īpaši pirms brokastīm un pirms 
ēšanas, dienas gaitā, lai palīdzētu organismam 
attīrīties. Iekārtas iedarbības rezultātā 
aktivizējas visas sistēmas, tai skaitā, limfātiskā 
un izvadsistēma. Organismā sakrājušās kaitīgās 
vielas tiks izvadītas dabiskā ceļā: caur ādas 
porām, gļotādu, urīnu un fēcēm. Šo procesu var 
pavadīt arī vemšana.

5. Izpildiet vieglus fiziskus vingrinājumus, 
virzītus uz mugurkaula izstiepšanu.

6. Sekojiet ēšanai: ēdiet vairāk dārzeņus un 
augļus, ierobežojiet miltu produktus, treknus un 
asus ēdienus.

Reakcijas norit epizodiski. Pirmie saasinajumi 
iestājas, apmēram, pēc 3.-4. seansa, tad pēc



Atveseļošanas procesā no hroniskām 
kaitēm slimības simptomi izpaužas 
atgriezeniskā secībā: hronisks stāvoklis -  
akūts, kluss -  pilnīga atveseļošanās.

Kad bērnu infekcijas slimību gadījumā (masalas 
un skarlatīna) smagās izpausmes drudža un 
nervu traucējumu veidā nomaina ādas izsitumi, 
tad ārsts zina, ka krīze ir garām un iestājas 
atveseļošanās process. Var pievienot vēl daudz 
līdzīgus piemērus:

• pneimonija iet mazumā, kad parādās krēpas, 
un tās izdalās caur bronhām;

• arteriālā asinsspiediena paaugstināšanās 
nereti atrisinās ar asiņošanu (deguna, 
menstruālo izdalījumu pastiprināšanās);

• nervu sasprindzinājums var beigties ar 
šķidruma izdalīšanos (asaras, caureja) 
vai kustību izlādēšanos -  atkarībā no 
tipoloģiskajām cilvēka īpatnībām.

Tradicionālajā medicīnā nav tāda jēdziena kā 
„organisma reakcija uz atveseļošanos”, tā kā 
runa iet par dažādu orgānu zaudēto funkciju 
atjaunošanu. Iekārtas Nuga Best darbība vērsta 
uz atbrīvošanu no hroniskām slimībām un to

profilaksi. Tāpēc iekārtas Nuga Best lietotājam
jāzina un jāatceras par lūzuma reakcijām vēl
pirms sāpju parādīšanās.

SVARĪGI SAPRAST:
• ja reakcijas parādās, tad ir problēmas ar 

veselību, un tās tiek novērstas;

• vētrainas izpausmes notiek stipri ielaistu 
slimību gadījumos;

• ilgstošas reakcijas liecina par atbrīvošanos 
no hroniskām slimībām;

• ja reakcijas ir vairākas -  notiek 
izdziedināšanās no vairākām slimībām;

• ja vienas un tās pašas reakcijas atkārtojas -  
notiek pilnīgs atveseļošanās process.

Reakcija uz uzlabošanos Iemesli Rezultāts

Nervu sistēmas reakcijas

(RUU kā rezultāts visu sistēmu un orgānu darba režīmu izmaiņām uz intensīvākām; nervu šķiedru 
atdzīvināšana un atjaunošana vai nepareiza attieksme pret dabiskiem refleksiem -  sāpēm)

1 Apātijā Sirds išemiska slimība Koronāro asinsvadu 
attīrīšanās no 
aterosklerotiskām 
nogulsnēm, to caurlaidības 
atjaunošana

2 Uztraukums, nemiers, 
aizkaitināmība, paātrināta 
sirdsdarbība

Sirds slimības Sirds darbības atjaunošana

3 Bieži atkārtojas snaudas 
stāvoklis, miegainums, 
vājums, sāpes un 
gurdenums ķermenī

Hronisks nogurums, 
fizisks vājums

Spēku atjaunošana 
(ieteicams lietot 
tonizējošus līdzekļus)



4 Smaguma sajūta 
krūtīs, iespējama krēpu 
atklepošana no plaušām

Plaušu funkciju pavajinašanās Alveolu un bronhu 
attīrīšanās, skābeklim 
iekļūstot dziļi apakšējā daļā

Adas reakcijas

(RUU pēc toksīnu un kaitīgo vielu izvadīšanas no iekšējiem orgāniem un dziļiem ādas slāņiem; 
organisma pārslēgšanās uz jaunu dabisku darba ritmu)

5 Sejas apsārtums, strutu 
perēkļu parādīšanās uz 
ādas krūšu apvidū

Sirds slimības Sirds darbības atjaunošana

6 Nieze, nātrene Ādas alerģiskās slimības Ādas stāvokļa uzlabošanās

7 Augoņu parādīšanās, 
strutu izdalīšanās 
dažādos ādas rajonos

Toksisko vielu klātbūtne 
iekšējos orgānos un asinīs

Attīrīšanās no toksīniem

8 Blaugznu parādīšanās Toksīni galvas ādā Attīrīšanās

9 Pūtītes, pinnes Aknu, plaušu, zarnu trakta 
funkciju pavājināšanās, 
hormonālā līdzsvara 
traucējumi, toksīnu un 
baktēriju klātbūtne ādā

Aknu funkciju 
normalizēšanās -  tās 
sāk pārstrādāt un izvadīt 
toksīnus, to baktēriju 
iznīcināšana, kuras izraisa 
iekaisumu; šlakvielu 
izvadīšana, hormonālā 
līdzsvara atjaunošana

10 Plankumi, vasaras 
raibumi, pigmentācija, 
izsitumi (neniez)

Aknu, plaušu slimības Aknu, plaušu attīrīšanās, 
to funkciju atjaunošanās

11 Tūska uz sejas, rokām, 
kājām u.c. ķermeņa daļām

Nieru slimības Ūdens līdzsvara 
atjaunošana, nieru 
funkciju normalizēšanās

Diskomforta sajuta galva

(RUU asinsvadu attīrīšanās rezultātā, intensīva atjaunošana barības vielu nokļūšanai smadzenēs, 
asinsrites normalizācija)

12 Smagums galvā, 
galvassāpes, sajūta it kā 
galvā durtu adatas, smagas, 
spiedīgas sāpes galvā

Bloķēti galvas smadzeņu 
asinsvadi, to ateroskleroze

Galvas smadzeņu asinsrites 
traucējumu profilakse, to 
seku ārstēšana, smadzeņu 
funkciju normalizēšana

13 Galvas reiboņi Sirds slimības 
(kardiopātija), anēmija

Asins kvalitātes uzlabošanās, 
sirds audu barošanas 
atjaunošana, tās saraušanās 
darbības normalizācija



Acu reakcijas

(RUU parādās mikroasinsvadu, kapilāru attīrīšanās un nekrotisko (atmirušo) radzenes audu 
reģenerācijas rezultātā)

14 Durstošas sāpes acis Katarakta, glaukoma Redzes atjaunošanas

15 Asarošana, strutu 
izdalīšanās no acīm

Redzes pasliktināšanās 
redzes orgānu, asinsvadu un 
kapilāru aizsprostošanās dēļ

Kapilārās asinsrites 
atjaunošanās acīs

16 Acs ābola apsārtums, 
asins izplūdumi acīs 
(ilgst 1 -2 mēnešus)

Hiperēmija, kaitīgu 
vielu nosprostojums, 
kapilāru plīsums

Izteiktu acs ābola 
kapilāru izzušana

17 Redzes pagaidu 
pasliktināšanās vai 
zaudējums, traucējumi 
acīs, „acu priekšā 
krītošu lapu” efekts

Ielaistas acu slimības Redzes atjaunošana

Neiralģija

(RUU sakarā ar nefunkcionējošu nervu saknīšu „atdzīvināšanu”, nervu šķiedru augšanu)

18 Ja sāp krusti vienā pusē, 
tad parādās sāpes pretējā 
pusē (3-7 dienu laikā)

Sēžas nerva neiralģija, 
nervu saknīšu nospiešana 
krustu rajonā

Atjaunošanā

19 Ja sāp kakla vienā pusē, 
parādās sāpes pretējā 
kakla pusē un pleca daļā

Nervu saknīšu nospiešana 
vai kakla skriemeļu 
nobīde (saspiešana)

Mugurkaula kakla 
daļas atjaunošana

20 Pēkšņas sāpes sānā, 
„velkoša” sajūta mugurā 
un starp ribām

Nervu saknīšu nospiešana 
mugurkaula krūšu daļā

Nospiesto nervu saknīšu 
atbrīvošana, sāpju 
noņemšana un impulsu 
atjaunošanās sirdī, 
plaušās, kuņģī, aizkuņģa 
dziedzerī, izārstēšanās 
no cukura diabēta

Izvadīšanas sistēmas reakcijas

(RUU sakarā ar šlakvielu un kaitīgo vielu aktīvu izvadīšanu no organisma)

21 Aizcietejumi rūgšanas 
un uzpūšanās dēļ

Zarnu trakta piesārņojums, 
zarnu trakta spraugas 
sašaurināšanās, 
hroniski aizcietējumi

Šlakvielu izvadīšana, 
resnās zarnas darbības 
normalizēšanās

22 Izkārnījumi ar asinīm 
un strutām

Taisnās zarnas 
vēzis, hemoroīdi

Atjaunošanās



23 Caureja, sāpes 
vēdera lejasdaļā

Hroniski aizcietējumi, 
piesārņojums, kolīts 
(zarnu trakta iekaisums), 
disbakterioze

Attīrīšanās, mikrofloras 
un zarnu trakta funkcijas 
normalizācijā

24 Bieža urinēšana, smiltis, 
pārslas, eļļaini plankumi, 
daļiņas, kuras līdzīgas varžu 
ikriem, putas urīnā, stipra 
nedabīga urīna smaka

Nieru slimības, urīnpūšļa 
infekcijas, aizsprostoti 
urīnvada kanāli, toksīni, 
albuminūrija, hematūrija, 
cukura diabēts

Nieru izārstēšana, attīrīšana 
no smiltīm, sīkiem 
akmeņiem, toksīniem, 
infekcijas iznīcināšana 
urīnpūslī (uretrīts, cistīts 
utt.), izdziedināšanās 
no cukura diabēta

25 Vemšana, kas rodas kā 
reflekss, kurš pasargā no 
toksisko vielu iedarbības uz 
kuņģa gļotādu, kad aknas 
nav spējīgas tās pārstrādāt, 
niezi neizraisoši izsitumi 
kakla un padušu daļā

Aknu slimības, liels toksīnu 
daudzums organismā

Ātrāka toksīnu izvadīšana, 
organisma attīrīšana, aknu 
darbības atvieglošana

26 Izdalījumi no deguna, 
tā asiņošana

Haimorīts, asinsvadu 
pavājināšanās un 
sašaurināšanās 
deguna gļotādā

Haimora dobumu attīrīšana

27 Atkrēpojošs klepus, asins 
atklepošana, krēpas kaklā 
(dzeltenas vai baltas krēpas)

Plaušu slimības, bronhiālā 
astma, ilgs smēķēšanas 
stāžs, vēzis, aknu ciroze

Plaušu attīrīšana no gļotām, 
funkciju atjaunošana

28 Dzemdes asiņošana, bagātīgi 
izdalījumi, kurus pavada nieze

Maksts, dzemdes 
slimības: fibroma, 
mioma utt., uroģenitālās 
sistēmas infekcijas

Dzemdes epidermālā slāņa 
atjaunošanās, dzemdes 
slimību atveseļošana, kaitīgo 
baktēriju iznīcināšana 
makstī, mikrofloras 
normalizēšanās

C/tas iespejamās organisma reakcijas

29 Paaugstināts leikocītu 
daudzums asinīs, 
paaugstināta ķermeņa 
temperatūra

Organisma imunsistema 
cīnās ar slimību

Atjaunošanas

30 Slikta dūša, sāpes 
kuņģī, nesagremošana, 
grēmas, atraugas

Kuņģa slimības, 
gastrīts, čūla utt.

Kuņģa un zarnu trakta 
izārstēšanā, gļotādu 
normalizēšana, normāla 
gremošanas procesa 
atjaunošanās

31 Zobu sāpes Parodontoze, parodontīts Smaganu nostiprināšanās



32 Apetītes pasliktinašanas Žultsvadu diskinezija, 
hronisks holecistīts

Atjaunošanas

33 Arteriālā asinsspiediena 
paaugstināšanās

Hipertonija Asinsspiediena 
normalizācija, atveseļošanās

34 Meteorisms (šlakvielu 
sašķelšanās procesā 
izdalās gāze)

Medikamentu lietošana, 
plaušu funkciju pavājināšanās 
un zarnu trakta mikrofloras 
izmaiņas, piesārņotība

Toksisko vielu un sārņu 
izvadīšana, zarnu trakta 
un plaušu darbības 
normalizēšanās

35 Slāpes Visu organisma sistēmu 
aktivizācija kaitīgo 
vielu izvadīšanai

Ūdens līdzsvara 
atjaunošanās

Iekārtās Nuga Best lietošanas 
priekšrocības mājas apstākļos
Salonā labi, bet mājās vēl labāk!

1. Nuga Best ir ļoti vienkārši izveidots un to 
viegli lietot. Iekārta apgādāta ar programmu 
nodrošinājumu, kas ļauj to lietot mājas apstākļos 
bez speciālistu pieaicināšanas.

2. Masažiera NM-5000 iegādi var salīdzināt 
ar vesela fizioterapijas kabineta iegādi! Pie

kam, visas procedūras šaja kabineta notiek tīra, 
jonizētā gaisā.

3. Atveseļoties uz Nuga Best var 2-3 ģimenes 
locekļi vienlaicīgi, tāpēc pie masažiera var 
sapulcēties vienlaicīgi visi mājinieki. Piemēram: 
tēvs kā ģimenes galva guļas uz pamata paklāja, 
un iekšējais projektors masē viņam muguru. 
Mammai, tajā pat laikā, josta miostimulators 
noņem tauku nogulas. Bērniņš, sēžot uz krēsla 
pie vecākiem, silda deguntiņu ar piecu lodīšu 
projektoru.



4. Cilvēks, kurš iegādājies iekārtu, nejutīsies 
vientuļš, jo tagad ir iemesls uzaicināt radiniekus 
un draugus. Palīdzot cilvēkiem iegūt pašu 
vērtīgāko -  veselību, jūs būsiet vajadzīgs un pa 
īstam laimīgs cilvēks. Jo laimīgs var būt tikai 
dodošais.

5. Iespēja iegādāties iekārtu mājās -  
tas ir glābiņš smagi slimiem cilvēkiem ar 
ierobežotām kustībām (paralizētiem pēc insulta 
un pēcinfarkta stāvokļos).

6. Iekārta ir ekonomiska, nepatērē daudz 
elektroenerģijas -  maksimāli 260W. Tā kā Nuga 
Best lieto maksimālā režīmā neilgu laiku, tad 
vidēji elektroenerģijas patēriņš ir 200W.

7. Mājas apstākļos jūs patstāvīgi variet regulēt 
biežumu un iekārtas izmantošanas laiku. Stabilu 
atveseļojošu rezultātu var sasniegt, ja lieto 
Nuga Best katru dienu ik pēc 4 stundām (2-4 
masāžas seansi dienā).

Projektoru jāpieliek gar starpeni (1. lodīte uz 
tūpļa, pārējās uz priekšu) un apsēsties uz tā. 
Nefrīta projektors cieši pieguļ un neizkliedē 
siltumu.

11. Mājās jūs varēsiet lietot jostu 
miostimulatoru uz dažādām ķermeņa daļām, 
tai skaitā, sēdēt uz tā. Šī metodika ir efektīva 
urīnpūšļa un maksts muskuļu nostiprināšanai.

8. No rīta Nuga Best palīdzēs pamosties 
un saņemt mundruma lādiņu visai dienai. 
Masāža šajā laikā nepieciešama insulta un 
infarkta profilaksei. Vakarā, lai noņemtu 
nogurumu, pieņemiet masāžas seansu. Tas 
palīdzēs atjaunot enerģiju, kuru izlietojāt pa 
dienu, nomierināt nervu sistēmu un nostiprināt 
organisma funkcijas.

9. Iekārta palīdz optimizēt mikroklimatu 
mājās: dabas minerāli, kas izmantoti NM-5000
-  negatīvi lādētu jonu avots. Tādu mikroklimatu 
var just, pastaigājoties pa mežu, kalnos un 
ūdenskritumu tuvumā. Tagad arī jūsu mājā 
varēs sajust patīkamu vieglumu.

10. Piecu lodīšu projektora lietošana mājas 
apstākļos dod maksimālus rezultātus pie 
atveseļošanās no hemoroīdiem, ginekoloģiskām 
problēmām un uroģenitālo orgānu slimībām.



\  TEHNISKIE PARAMETRI
masažierim -  stimulatoram NM-5000

Ražotājs -  Nuga Medical Co., Ltd., Korejas 
Republika, augstvērtīgu medicīnas iekārtu 
ražošanas Komplekss.

Izstrādājuma svars (bruto)

pamata paklāja kaste: 30 kg (± 0.5 kg)

papildus paklāja kaste: 11.5 kg (± 0.5 kg)

karkasa kaste: 37 kg (± 0.5 kg)

Tehniskie raksturojumi

pamata paklājs: 1220x620x170 mm (± 10 mm)

papildus paklājs: 800x610x150mm (± 10 mm)

karkass: 1910x720x560 mm (± 10 mm)

Elektriskais spriegums: AC 220V/ 50Hz

Patērējamā jauda: 250W

Esošais modelis ir  medicīnas tehnikas 
izstrādājums.



BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Lietojot iekārtu lauku apvidū vai elektrotīkla ar biežām sprieguma svārstībām, rekomende 
l ietot sprieguma stabilizatoru!

Bojājums Novēršana

1. Uz tālvadības pults 
displeja neatainojas 
informācija

1) Pārliecinieties, ka barošanas kabelis cieši savienots ar tīklu.

2) Ieslēdziet pamata paklāja barošanas taustiņu.

3) Pārbaudiet barošanas paneļa drošinātāja stāvokli.

4) Pārbaudiet, vai nav iespiests kāds no taustiņiem uz tālvadības 
pults.

2. Uz displeja parādījās 
kļūda 1E

Tas ir signāls par iekšējā projektora apsildāmās spuldzes bojājumu. 
Nomainiet apsildes spuldzi, lai iekārta varētu normāli strādāt.

3. Uz displeja parādījās 
kļūda 3E

Tas ir signāls, ka bojāta piecu lodīšu projektora apsildes spuldze. 
Nomainiet apsildes spuldzi, lai iekārta varētu normāli strādāt. 
Neizjauciet iekārtu. Vērsieties salonā, kurā iekārta tika iegādāta.

4. Nekustas pamata 
paklāja iekšējais 
projektors

Pārbaudiet, vai nav atvienots tālvadības pults kabelis. No jauna 
pievienojiet tālvadības pults kabeli.

5. Nedarbojas 
zemfrekvences josta

Pārbaudiet zemfrekvences jostas savienojuma kabeļa drošību.

DISPLEJA STĀVOKLIS BOJĀJUMA GADĪJUMĀ
Displejs Stāvoklis Atainojums

OE Iekšējā projektora temperatūras 
adaptera bojājums

Iekšējā projektora stāvokļa atainojuma 
displejs

1 E Iekšējā projektora spuldzes bojājums Iekšējā projektora stāvokļa atainojuma 
displejs

2E Piecu lodīšu (ārējā) projektora 
temperatūras adaptera bojājums

Piecu lodīšu projektora temperatūras 
displejs

3E Piecu lodīšu (ārējā) projektora 
spuldzes bojājums

Piecu lodīšu projektora temperatūras 
displejs

7E Augšējā vai apakšējā adaptera 
kustības bojājums

Iekšējā projektora stāvokļa atainojuma 
displejs

Uzmanību! Atainojuma „Error” (kļūda) gadījumā neizjauciet iekārtu. Pārslēdziet ieslēgšanas 
taustiņu uz stāvokli „O ff”. Atvienojiet barošanas kabeli un vērsieties salonā, kurā tika  
iegādāta iekārta.



\  KOMPĀNIJAS NUGA BEST 
/  PRODUKTI VESELĪBAI

Atveseļošanas rezultāts no iekārtāst

Nuga Best lietošanas bija pārsteidzoši

efektīvs. Tas iedvesmoja kompānijas

Nuga Medical pētniecības centru radīt 
veselu virkni produktu veselībai. Visi tie 
ir ērti ekspluatācijā, adaptēti lietošanai 
mājas apstākļos, neprasa īpašas iemaņas. 
Tos var lietot gan pieaugušie, gan bērni.



Sildošais turmanija 
paklājs NM-2500

Regulāra gulēšana uz turmānija paklāja 
atjauno nervu sistēmas darbību, uzlabo atmiņu, 
spēju mācīties, uzmanību, prāta darbību un 
darbaspējas. Infrasarkanais siltums paplašina 
asinsvadus, piededzināšana palielina kapilāru 
skaitu. Tas uzlabo asins plūsmu un atjauno 
organismu, tā kā novecošanas problēma saistītā 
ar kapilāru zudumu.

Atjaunojas un attīrās viss cilvēka ādas slānis, 
pat psoriāzes un ekzēmas gadījumā.



Turmanija paklājiņš 
NM-80

Ar to ir ērti izsildīt vēderu, muguru, krūtis, 
apakšstilbus, pēdas, lielās locītavas. Labi lietot 
saaukstēšanās slimībās, pie traucētas imunitātes, 
dzimumorgānu problēmu gadījumos (prostatīts, 
adenoma, adneksīts).



Masažieris pedam 
„Otrā sirds” NM-55

Uzlabo asinsriti, noņem tūsku, nogurumu 
un sāpju sajūtas kājās. Iedarbojas uz pēdas 
refleksogēnajām zonām, stimulē kapilāru 
darbību. Izmantota kontrasta terapija -  „aukstās 
un siltās” masāžas pārmaiņus iedarbība.

Cukura diabēta slimniekiem problēma ar pēdām 
ir īpaši akūta: cukurs toksiski iedarbojas uz 
nerviem un smalkajiem asinsvadiem, kas noved 
pie to bojāšanās. Aparāts „Otrā sirds” palīdz 
tik t galā ar tādām bezizejas problēmām kā 
tromboflebīts, varikoze, vēnu nepietiekamība, 
cukura diabēts, neiropātija, nerva nospiešana.



„Locītavu ārsts” 
NM-70

Kompleksi iedarbojas uz slimo locītavu, noņem 
spazmas, iekaisumu un tūsku. Dziļi izsilda 
ceļgalu, plecu un elkoņu locītavu audus un rada 
priekšnoteikumus skrimšļa atjaunošanai.



Siltumu uzturoša josta 
NM-90

Var aptīt ap vidukli vai jebkuru citu ķermeņa 
daļu. Uzliekot jostu, var nodarboties ar mājas 
darbiem, lasīt grāmatu, skatīties televizoru vai 
strādāt pie datora.

Lieto:

svara samazināšanai, locītavu slimību, 
radikulīta, nierakmeņu slimību, kuņģa un zarnu 
trakta slimību, hronisku nieru slimību, mazā 
iegurņa orgānu nosprostojuma gadījumos.

Siltumu uzturošo jostu var lietot gulēšanas 
laikā.



Spilvens 
Nuga NM-30

Ieteicams lietot cilvēkiem ar kakla osteohondrozi, 
skoliozi, sāļu nogulsnēm, sāpju sindromu, tiem, 
kas cieš no noguruma un bezmiega, kā arī tiem, 
kas ilgi strādā pie datora.



Pulkstenis ar turmanija 
rokassprādzi

Regulāri nēsājot, turmānijs darbojas mikrodevās 
pēc homeopātijas principa. Uz delma atrodas 
spieķartērija un elkoņa artērija, un nervi, kam 
nepieciešams magnētiskais lauks un jonizācija. 
Turmānija keramika noved rezonansē pareizās 
organisma reakcijas un pamodina to.



Komplekts „Veselība”

Bižutērija no turmanija labvēlīgi iedarbojas uz 
nervu, endokrīno un asinsrites sistēmām.

Sastāv no turmānija kaklarotas ar kulonu un 
rokassprādzes. Paredzēts slimību profilaksei un 
organisma atveseļošanai.



Nefrīta projektors 
NM-300

MASAZA UN PIEDEDZINĀŠANA

Nefrīta projektors noņem sāpes locītavās, kas 
radušās no ilgstošas slodzes vai staigāšanas. 
Noliekot 9-lodīšu projektoru uz grīdas, ar to ērti 
iedarboties uz kājām un pēdām. Jebkuru vietu, 
kur ir problēma, var atveseļot ar šī „universālā 
nefrīta ārsta” palīdzību.

Rokas projektors strādā pēc refleksterapijas 
principa, tiek pielietota moksibustija 
(moxibustion) metode.

9-lodīšu projektora priekšrocības:

kompakts, ērts un komfortabls; tam ir liels 
iedarbības laukums; lokāli iedarbojas uz muguru, 
jostasvietu, pēdām; universāls lietošanā.



Korea Food And Drug Administration
5 Nokbun-ctong, Eunpyung-ku, Seoul, 122-704, Republic of Korea 

Tel: +82-2-380-1690 fax : +82-2-388-6394

CERTIFICATE OF FREE SALES

No. of Certificate : 1782 (2004.2.27)
Exporting (certifying) country : Republic of Korea 
Importing (requesting) country :

The Korea Food and Drug Administration, certifies tha t the  following firm is authorized 

to manufacture medical devices under T he Pharmaceutical Affairs Law, and the  following 

item(s) is perm itted to be freely sold in domestic and overseas markets.

o Applicant 

Name : Nuga Medical Co.. Ltd.
Address : 73-1, Dae SsangRyung -Ri. Chowol myeon, Gwangju-Si, Kyonggi Do, Korea 
Registered No. : 1478

Name of product Model
No . And date of product- 

license, comments
-............................-........  ..........

Combinational stimulator for 
medical use by personal

NM 5000 No. 02-831

Commissioner
Korea Food And Drug Administration

http://www.kfda.go.kr

ES atbilstības sertifikāts (Direktīva 93/42 EEC).

Tas apliecina, ka produkcijas Nuga Best ražošanas process atbilst starptautiskajiem kvalitātes 
standartiem.

http://www.kfda.go.kr


EC Declaration of Conformity

NUGA MEDICAL CO.,LTD.

We. 73-1 .DAESSANGRYEONG-RI. HOWOL-MYEON.GWANGJU-SI. GYEONGGI-DO. KOREA 

declare under our sole responsibility that the products:

Product Thermal massage bed
(Combinational stimulator for medical use by personal) 

Model No. : NM-5000

The product identified above is tested by the requirements of the EU Oireplives o f the followinq 
standards.

Related standards for Eleclromaonetic Compatibility Directives 86/336/EEC

FN 55014 t: 2000 
•A ' ?001 S  
<A2: 200?
EN 550)4-2- 1987
» A l :  TOO!

EN61000 a-Z--20()D
FN 6)000-3-»: J995 
»At 2001

I EN 55014-!.2000 
j »AI: 200)
-A2 2002

[Electromagnetic comoetfbHrV 
Requirements for bouseftoio appliances, elect 
toots and Similar apparatus

, Par: Em ss or jffiG H fl
j Etectromaone*»c compotititttv- 
ļ Requirements tor household aw>Hanc.es. electric 
i toois and simiiai

EN 6JOOO-3-2 2000

Part 2- lmrr7urt:y-Prodi>c(.tem^y alancard

Electromagnetic CompâvbfÉ^ (EMC)**

Part 3 -2 Limits-
Limit fcr Har/nonic curre-». amissions (equipment 
input current up to and including 16A pe/ phase)

1000-3-3 1995
i E lectrom agnet Compatibitity (EMC)

Pan 3 lim ns-
Section 3- Limitation of voltage fluctuations and J 
flicker in iow~*ottage supply systems tor 

i equipment with rated current £ 1$A per pnase 
(_______________ j and not suoject to £onditiooai connection _j

Above described products are fully com plying with the essential requirements of the £U directives But 
the test report in accordance with EMC directive and others are additionally required, if re e d .

XX

Issued dale: March 10. 20C4

NUGA MEDICAL CO., LTD

—esentative Director

Manufactured by:
NUGA MEDICAL CO.. LTD..

Syung Hyun Cho /  President

WWW ■— -t u .i -w

Atbilstības deklarācija ar drošuma klases norādi un atsauci uz Direktīvu 86/336/EEC, kas nozīmē, ka 
izgatavotais produkts atbilst ES drošības un veselības aizsardzības prasībām, apmierina apkārtējās 
vides un lietotāja aizsardzības prasības pēc ES noteiktajām direktīvām.



NOTIFIED BODY No. 1023 
Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic

EC CERTIFICATE
No. 07 0419 QS/NB

issued ir. compliance with the Council Directive 93/42/EEC as amended wnich is mplemeited by 
the C ie ch  Government Order No 33&'2CIQ4 (Coftectoon af Laws) sertif.-es that trie products -  
medicai devices of Class lla. models

Combinational Stimulator, model NM-5000

manufactured by company

NUGA MEDICAL Co., Ltd.
Dongwha Medical Instrument Complex, #1642-10, Dongwha 3-Ri, 
Munmak-Eup, Wonju-Si, Gangwon-Do, Korea

are manufactured under conditions fulfilling the quality system requirements of Annex V . Section 
3.2., of trie D ire c ts  93/42/EEC
The Notified Body No 1023 has performed an audit of the above products manufacturing quality 
system. The quality system nas oeen assessed, approved and is subject to continuous surveiiance 
according to Annex V . Sections 3 3. and 4 of the Directive 93/42/EEC. The detailed description of 
the system parts requirements and measures applied by the manufacturer a-'e presented in me 
Final Report No 80360G238.'2007, whsch is enclosed to this Certificate

Tws Cwiificeto is Ksvsd undar tfru folk/wing conditions'

Т. H ap&tes only (c fie  quei'ty system maintained in the manufacture оI the abo*e referenced 71 odels of 
m edial devices end it does not substitute the design or typ&e*aminetion procedures if requested 

2. The Cerf/fcofe remains v»Hd until the manufsctunng conditions o ' the quality system 4 /e changed but 
until the 29й1 Ju ly 2012 el itie iatest.

3 The Certificate validity Is conditioned oy oosifiw results of $ипт<Я*пся nurltt*
4 After fulfilling the rvlevan! EU legislation requirements, the manufacturer shall elfin to each m tac»i 

de-tics Ы  I'f'O above referenced models, me CE marking foNcwed Dy the number ot the Notified Body

Brīvas tirdzniecības sertifikāts



S x r i t i l  N l \  2 0 I 0 - 1 2 / - O l

K o t  r a

KOTRA SEAL OF EXCELLENCE
A Mark of Quality. High Technology and Trustworthiness

« 9^ 7|-o|S.7|

71 Afe ^ * 1 -  feS 7 |# a o S  ^7).

=4# Sc-H 3! 3X11 « jg o fl 7 |o ) tr  

3 E ā  2 0 1 0 ^  KOTRA

itdSS.

NUGAMEDICAL.CO., LTD.______

For its p ro d u c t w hich  has been deem ed to  m eet th e  

strict criteria in innovation  and technological achieve

m ent, th ereb y he igh ten ing  the  potentia l to  expand 

overseas Korean trade, th e  above com pany is hereby 

aw arded  the  K O TR A  Seal o f  Excellence.

May 4, 2010

j / (  r [  fy

ž| §  S  <i* ae S  KOTRA Ais
Cho*. K yunyhw an C ho. H wan--E ik

M iniste r o t K now ledge  Econom y P resident a nd  CEO
Korea Trade—investm en t P rom otion A pency
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