نیکان آسا پرشین

معرفی شرکت
شــرکت نیــکان آســا پرشــین فعالیــت خــود را در زمینــه ی واردات و فــروش
تجهیــزات و صندلیهــای ماســاژور بــا دریافــت مجــوز از اداره کل تجهیــزات

پزشــکی از ســال  ۱۳۸۶آغــاز نمــوده و نماینــده انحصــاری برنــد بســت رســت

( )Best Restو آرونــت ( )Arontدر ایــران میباشــد.

مدیر عامل

امید آتش زره

آدرس دفتر مرکزی

ایــران ،تهــران ،میــدان تجریــش ،
خیابــان غــام جعفــری ،مرکــز خریــد
تندیــس ،طبقــه ششــم شــرقی،
واحــد 607

اطالعات تماس

بــا توجــه بــه اســتقبال صــورت گرفتــه از محصــوالت ماســاژور بــه دلیــل افزایش
تنــش هــا و اســترس دربیــن افــراد جامعــه و مشــغله هــای زندگــی شــهری و
همچنیــن دردهــای جســمانی بــه دلیــل شــیوه هــای نامناســب نشســتن در محــل

کار و منــزل و کــم تحرکــی ایــن نیــاز احســاس مــی شــود کــه بــا ارائــه محصــوالت
مناســب و مفیــد و کارآمــد در بیــن افــراد جامعــه گامــی در جهــت کاهــش ایــن

مشــکل کــه ریشــه در اســترس و نبــود آرامــش دارد برداشــته شــود .شــرکت
نیــکان آســا پرشــین ایــن افتخــار را دارد کــه بــا ارائــه محصــوالت ماســاژور بــا
کیفیــت ،گامــی هرچنــد کوتــاه در ایــن زمینــه بــردارد.

محصوالت

تلفن دفتر مرکزی :
22749839
22749840
22755097
22755098
22749468

• ماساژورهای پا

تلفــن خدمــات پــس از فــروش :
09124708193

• ماساژورهای تخصصی گردن و زانو

دورنگار :
22749478

وب سایت

www.nikanasa.ir
www.aront-iran.com

ایمیل

• صندلی های ماساژور
• ماساژورهای دستی

• ماساژورهای تخصصی پشت و کمر

• بالشت طبی

• دستگاه های ویبراتور الغری

• دستگاه های مربوط به نرمش های یوگا
کلیه محصوالت دارای تاییدیه های بین الملی

info@nikanasa.com
info@aront-iran.com

 ISO9001:2008 ، FDA، CE، ROHAS، UKAS، ISO1348-2003می باشند.

مقدمه

ماســاژ درمانــی یــک روش موثــر بــرای درمــان بســیاری از بیمــاری هــا و تســکین دردهاســت .حــدود ۴۰۰
ســال پیــش از میــاد مســیح بقــراط بــزرگ پــدر علــم پزشــکی از ماســاژ و مالــش در معالجــه بیمارانــش

اســتفاده مــی کــرد .از آن زمــان بــه بعــد ماســا ژ بعنــوان یــک شــیوه درمانــی بــرای رفــع بســیاری از بیماری
هــا اســتفاده شــده اســت و توانســته اســت کــه ســامتی و نشــاط را بــرای همــگان بــه ارمغــان بیــاورد.

ماســاژ درمانــی هــم در طــب ســنتی وجــود دارد و هــم در طــب نویــن کــه در طــب ســنتی بــا حرکات دســت

و کشــش هــا و فشــارهای خــاص روی نقــاط مختلــف بــدن انجــام مــی شــود و در طــب نویــن تحــت عنــوان
یکــی از شــاخه هــای فیزیوتراپــی انجــام مــی شــود کــه عــاوه بــر اســتفاده از حــرکات دســت از تجهیــزات
و دســتگاه هــای مختلفــی نیــز اســتفاده مــی شــود .در شــرایط کنونــی جوامــع انســانی بدلیــل افزایــش
تنــش و اســترس و بیمــاری هــای ناشــی از محســط کار ،اســتفاده از ماســاژ درمانــی مــی توانــد تــا حــد

زیــادی در کاهــش ایــن عوامــل بیمــاری زا کمــک کنــد .امــا بــا توجــه بــه مشــغله زیــاد و کمبــود زمــان
افــراد کمــی ســراغ ســالن هــای ماســاژ ســنتی مــی رونــد و اســتفاده از دســتگاه هــای ماســاژ در بیــن

افــراد جامعــه رو بــه گســترش مــی باشــد ،اســتفاده از دســتگاه هــای ماســاژ دارای محاســن زیــادی از
جملــه همیشــه در دســترس بــودن و بــه صرفــه بــودن هــم از لحــاظ اقتصــادی ( در دراز مــدت ) و صرفــه

جویــی زمانــی بــود گــه ایــن موضــوع اســتفاده از ایــن تجهیــزات ماســاژرا لــذت بخــش کــرده اســت.

