شماره 90
 20دی ۹۹

معصومه
جمالی

روزنامهنگار
کمربندهای
الغری
عملکردهای
مختلف لرزاننده ،
حرارتی و ضربهای
دارند که همه این
هامکانیسمتقریبا
مشابهی دارند و
با ایجاد گرمای
داخلی باعث
تحرک چربی ها و
جمع شدن سلول
ها می شوند .این
کمربندهااغلب
از جنس نئوپرن
ساخته می شود
که بسیار کشسان
است و با تحت
فشار قرار دادن
چربیهای شکم و
پهلو باعث کاهش
سایز این قسمت
میشود .پس به
طور کلی استفاده
از کمربند الغری
بیتاثیرنیست
اما اگر استفاده از
آن با رژیم مناسب
و ورزش همراه
شودقطعانتیجه
ماندگارتری
خواهد داشت

3

نبض بازار

با کمربند به جان چربی ها بیفتید!
بیشتر افراد چاق و کسانی که اضافه وزن دارند دوست دارند یک روش جادویی و سریع برای
خالص شدن از شر چربی های اضافه بدن خود بیابند.
این روزها که به خاطر شیوع کرونا فعالیت افراد کمتر شده و بیشتر در منزل هستند و به
اصطالح خوردن و خوابیدن شده روزمره خیلی ها ،یکی از عوارضی که دامنگیرشان می
شود اضافه وزن است.

کرمبند بیورر مدل EM30

کمربند الغری بیورر یــک کمربند الغری با خاصیت
تسکین دردهای کمر و ماهیچههای شکم است .این
کمربند با عملکرد تحریک کننده باعث رفع خستگی و
گرفتگی عضالت و همزمان باعث کاهش حجم چربی
در پهلو و شکم می شــود .برای این محصول ،شدت
تحریک قابل تنظیم در نظر گرفته شــده اســت که
ماهیچهها را از طریق الکترودهایش با شدت متفاوت
تحریک میکنــد و موجب قویشــدن ماهیچههای
پهلو و شــکم نیز می شود؛ اســتفاده از آن برای افراد
با دور کمر مختلف قابل تنظیم و آســان اســت .به
کمــک حافظهداخلی تعبیــه شــده در آن میتوان
جلسات استفاده از دســتگاه را بررسی کرد و از روند
پیشرفت مطلع شــد .این کمربند قابل شست و شو و
الکترودهای اتصالی آن از جنس کربن رساناســت که
غیر قابل فرسودگی است و بدون نیاز به ژل با آب کار
می کند .این کمربند قابلیت تنظیم شــدت از صفر تا
 40و خاموشی خودکار دارد و همچنین دارای
نمایشــگر با عالیم تصویری ،قفل و دوسال
گارانتی است.

کرمبند های تِ ک مدل HI-Bm114

برای رهایی از چاقی های موضعی و کاهش حجم چربی های بدن روش های مختلفی وجود
دارد  .یکی از این روش ها استفاده از کمربندهای الغری است که باعث تحلیل رفتن چربی
ها می شود و به الغری افراد کمک می کند.امروز بر آن شدیم تا به این بهانه به بررسی ویژگی
ها و قیمت چند مدل کمربند الغری بپردازیم .اگر شما هم جزو افرادی هستید که به خرید
کمربند الغری فکر می کنید با ما همراه باشید.

کمربند الغری یکی از وســایلی است که افراد
برای الغر شدن و کاهش چربی های بدن خود به
سراغ آن می روند .یکی از محصوالت با کیفیت
در این زمینه ،کمربند الغــری های ت ِک مدل
 HI-Bm114اســت .این مدل برای افرادی
که زمان کافی برای ورزش ندارند کارایی باالیی
دارد که با ایجاد لرزش و تولید گرما ،چربیهای
شــکم را آب میکند .اســتفاده همزمان از دو
موتور باعث شده تا قدرت این مدل باالتر رود.
یکی دیگــر از ویژگیهای بارز این مدل قابلیت
برنامهریزی به صورت دستی برای استفاده از 5
درجه مختلف و امکان تنظیم و کنترل سرعت
و شدت ریتم ماساژ است .این محصول از قابلیت
کنترل از راه دور نیز برخوردار است.

کرمبندویربوشیپمدلGPE601

کمربنــد الغــری ویبــرو شــیپ مــدل
 ،GPE601یکی از کامل ترین مدل هاست
که عالوه بر قابلیت استفاده برای رفع چربی و
چاقی در ناحیه کمر ،ران و باسن این قابلیت
را دارد تا برای عضالت بازوها ،ساق پا ،دور
سینه و سر شــانه ها نیز استفاده شود  .این
دستگاه مطابق حرکات دست ورزی که در
پزشکی برای الغر کردن افراد استفاده می
شود ســاخته شده اســت که نه تنها باعث
الغری و هماهنگ و منسجم شدن عضالت
می شود بلکه از آن می توان برای تسکین
کوفتگی ،کشــیدگی یا خستگی عضله در
تمام نواحی بدن مثل گردن ،سرشــانه ها،
بازوها ،دور سینه ،شکم ،کمر و به خصوص
برای دیســک کمر  ،ران  ،باسن و عضالت
ساق پا به صورت ماساژور و تسکین دهنده
استفاده کرد.

کرمبند اسلیمینگ مدل 121

کمربند الغری اسلیمینگ مدل  121وسیله
ای است با کارایی باال که با استفاده از حرکات
لرزشــی باعث الغری و آب شدن چربی های
موضعی ناحیه شکم  ،پهلو  ،ران  ،باسن  ،بازوها
 ،ساق پا  ،دور سینه و شــانه ها می شود .این
دســتگاه مطابق حرکات دست ورزی که در
پزشکی برای الغر کردن افراد استفاده می شود
ساخته شده است  .بنابراین با الغر کردن افراد
باعث از بین بردن نگرانی و استرس در آن ها
شده و به جدا کردن چربی از بدن که از طریق
سیستم لنفاوی ایجاد می شود کمک می کند.
هضم را آســان می کند و باعث شفاف شدن
چهره از طریق کمک به توانایی بدن در جذب
مواد مغذی می شود .این کمربند الغری عالوه
بر قابلیت استفاده برای رفع چربی در ناحیه
کمر ران و باسن می تواند برای عضالت بازوها،
ساق پا ،دور سینه و سر شانه ها استفاده شود.

مقایسهویژیگهاوقیمتچندمدلکرمبندالغری

دیگر ویژگی ها
قیمت
توان
کاربرد
نوع عملکرد
برند و مدل
دارای صفحــه نمایــش  ،LCDداری شــدت قابــل تنظیــم از  0تــا  ،40دارای حافظــه بــرای نظــارت مــداوم بــر
950.000
--قوی کردن ماهیچه
تحریک الکتریکی
کمربند بیورر
عملکرد ،دارای  5برنامه  ،دارای قفل
مدل EM30
 1.340.000 4 8طراحــی ارگونومیــک ،امکان تنظیــم و کنترل ســرعت و شــدت ریتــم ماســاژ ،دارای کنتــرل از راه دور ،قابلیت
دو موتــوره لرزشــی و -  
کمربند های تک
برنامهریــزی به صورت دســتی برای اســتفاده از  5درجــه مختلف ،مجهز به سیســتم گرمایشــی ،دو موتور برای
وات
گرمایی
مدل Bm114
ایجاد گرما و لرزش
دارای یک برنامه خودکار در پنج ســطح و برنامه دســتی ،مجهز به زمان ســنج خودکار  10دقیقه ،دارای سیستم
کمربند ویبروشیپ ماساژ ارتعاشی دو موتوره کمــک بــه آب کــردن 588.000 5 5
حرارتی موثر در بهبود گردش خون ،افزایش متابولیســم ،کاهش خســتگی و درد عضالنی ،فرم دهی و تقویت
چربــی هــای موضعی و وات
مدل GPE601
ماهیچه های اصلی بدن ،دارای حالت حرکت به جلو و عقب با عملکرد ارتعاشی و حرارت ،استفاده ایمن و آسان
قوی کردن ماهیچه
خاموشی اتوماتیک پس از  15دقیقه اســتفاده ،دارای دو نوع تنظیم خودکار و دستی  ،ماساژ بافت های زیرین
340.000 5 3
مناســب بــرای شــکم
کمربند اسلیمینگ لرزشی
بدن ،قابل استفاده برای تمامی بدن ،طراحی ارگونومیک ،سبک و با کیفیت
وات
و کمر
مدل 121
چین چین تاکنون
بارها مفتخر به
دریافت عناوینی
همچون واحد
تولیدی نمونه،
واحد نمونه
استاندارد ،برند
محبوبمصرف
کنندگان و واحد
برتر ایمنی و
سالمت غذا شده
که حاصل نوسازی
پیوستهماشین
آالت و استفاده از
دستگاه های مدرن
ومجهزترین
آزمایشگاه کنترل
کیفیت و به
کارگیری نیروهای
متخصص،با
تجربه و پویاست

چین چین

تولید ملی

چینشی با کیفیت و مطمئن

معصومه جمالی -امروزه با توجه به پرمشغله شدن زندگی ها مصرف محصوالت آماده و کنسروی بیشتر
شده  ،یکی از پر مصرف ترین چاشنی ها در آشپزی ایرانی رب گوجه فرنگی است بنابراین باید سعی کنیم
ازمحصوالتیباکیفیتوسالماستفادهکنیم.باماهمراهباشیدتاباپیشینهومحصوالتبرندچینچینکه
حتما شما هم تاکنون از محصوالت آن استفاده کرده اید بیشتر آشنا شویم.

روندفعالیتچینچین

مجتمع کشت و صنعت چین چین در سال  1351تاسیس شد .در آن زمان چین چین یکی از اولین تولید
کنندگان رب گوجه فرنگی ،انواع مربا و آب میوه در ایران به شمار می رفت .همزمان با تأسیس کارخانه،
دســتگاه های تولید رب ،آب میوه و انواع مربا وارد  ،نصب و راه اندازی شد .بعد از انقالب تا سال  88این
مجتمع تحت نظارت دستگاه های دولتی اداره می شد ؛ در سال 88گروه تولیدی آریا ملل زرین مجتمع
کشت و صنعت چین چین را خریداری و اقدام به بازسازی و تجهیز ماشین آالت کرد و پس از یک سال
کارخانه دیگری نیز در این مجموعه احداث و وارد چرخه تولید شد .هم اکنون ظرفیت تولید رب گوجه
فرنگی در مجموعه چین چین روزانه بیش از  800هزار قوطی است که این حجم تولید ،چین چین را به
یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولید رب گوجه فرنگی تبدیل کرده است که بخشی از صادرات رب به
کشورهای دیگر را تامین می کند .

محصوالتچینچین

مجتمع کشت و صنعت چین چین کار خود را با تولید رب گوجه فرنگی ،انواع کمپوت و آب گوجه فرنگی،
آب میوه و ســس کچاپ آغاز کرد .دیری نگذشت که تولید انواع مربا نیز در برنامه کار قرار گرفت و امروز
چین چین با عرضه انواع مربا ،ترشی ،کنسرو و رب گوجه فرنگی در خانه بیشتر ایرانیان حضور پر رنگ دارد.

