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De beschikbaarheid van Nitric oxide (NO) is vereist voor een goede zuurstofuitwisseling naar onze cellen, wat belangrijk 
 is voor het correct functioneren van al onze organen. (bron: Dr. J. Stamler USA, zie de link).  The Humming Mask© 

 is een gezichts-massage-masker dat werkt door geprogrammeerde resonantie wat de  afgifte van  
Bio-Nitric oxide afkomstig van onze sinussen en neusholtes bevordert. 

Het functioneren van de Humming mask  
The Humming Mask © is gebaseerd op medische 
rapporten van o.a. het Karolinska Instituut in Zweden. 
Het laat zien dat een afname van NO in het latere  
leven kan worden gecompenseerd door de permanente 
aanwezigheid van Nitric oxide in de sinussen. Door 
resonantie wordt Nitric oxide aan het lichaam 
afgegeven, zodat het tekort wordt gecompenseerd. 
(bron: Weitzberg/Lundberg, zie link). 
 

 

 

Nitric oxide Slaap en de Humming Mask © 
Veel studies zijn gepubliceerd over het effect van 
NO. De conclusie van een van deze onderzoeken 
is dat de Humming Mask© de slaap verbetert die 
wordt waargenomen in de testresultaten. (zie 
link). Vele andere weten-schappelijke  publicaties 
bevestigen een verhoogde gezondheid, zoals:  
Verbeterde bloedstroom  Verbeterd geheugen  
Erectiestoornissen  Lagere bloeddruk 
Depressie, 3x versnelde wond-genezing, en 
meer. Dit resulteert in een optimale gezondheid 
en een uitmuntend welzijn.  
 

Het idee achter de Humming Mask©. 
Het Humming Masker© is gebaseerd op de   
  duizenden jaren oude techniek die monniken   
     uitvoeren terwijl ze mediteren en hummen, 
         resulterend in een Lang en  gezond  
       leven. Vandaag weten we dat dit  ontstaat 
      door teruggewonnen bio-Nitric oxide. Een   
      sessie duurt 22 minuten.  Gemiddeld is 1   
    tot 2 sessies per dag voldoende om ons   
  Nitric Oxide gehalte terug te brengen naar 
een  gezond voorkeursniveau. 
 

Sources and links                           
 

1 Nitric oxide and delivery of oxygen to cell tissue: Dr. J. Stamler         https://www.medicalnewstoday.com/articles/292292.php 
2 Nitric oxide, acupuncture and pain reduction: MA Sheng-xing         https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5761672/ 
3 Getting older and the action of acupuncture: Sheng-Xing Ma     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4664911/ 
4 Nitric oxide release via resonance through the sinuses: Weitzberg/Lundberg https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119224   
5 The Humming Mask©:  Nitric oxide, insomnia: D.M.Kuhn / Prof.P.C.Baier first conclusions/hummingmask/scientific-study 

 

Ga voor meer informatie en onderliggende wetenschappelijke publicaties over Nitric oxide  en de Humming Mask© naar de website: 
www.thehummingmask.com of neem contact op met een van onze distribiteuren. The Humming Mask© is een mechanisch massageapparaat 
 FDA (VS) gevrijwaard, medische "klasse 1" en is geclassificeerd als een vrij verkrijgbaar (OTC) product. Alle rechten voor patent aangevraagd. 

The HUMMING MASK 
Verbeter uw Bio-Nitric oxide 

Door natuurlijk neuriën 

Verlies van endotheel Nitric oxide 
Bij alle mensen ouder dan 50/55 jaar 
vermindert de Natuurlijke productie  
van NO en daarmee vermindert onze 
weerstand, resulterend bij leeftijds-
gebonden aandoeningen, zoals verlies  
van geheugen, artritis, slechte slaap-
kwaliteit etc. 
 

Nitric oxide en alternatieve remedies 
De meeste van deze behandelingen zijn 
gebaseerd op de release en het activeren 
van het bio-NO.  (bron: MA Sheng-xing, zie 
link).  Dit onderzoek beschrijft dat de 
efficiëntie van behandelingen is gekoppeld 
aan de afgifte van Nitric oxide. 
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DE HUMMING MASK©    Nitric oxide activation system.   Model HM-G3© 

Resonance based programmed function. 
Personal time controlled use.    

       

Accessories:     Hygienic silicones face pads.    HMG3-2011 

      Hygienic foam face pads.    HMG3-2012 
Nasal breathing  Silicone NoseTubes    HMG3-2022 
Comfort headband ear free model.   HMG3-2033 
Wall Power supply volt changer.      HMG3-2044 
Single Face mask  G3.    HMG3-2055 
Single Face mask  G4.    HMG3-2066 
 

 

Technical specifications: 
Model: Humming Mask© HM-G3 (home use)  
Parts and materials are FDA/CE approved silicone (Latex free).  
The Humming Mask as face massage Mask, as  an Over the  
counter (OTC) product, FDA exempt of Pre-market (510 (K)  
and manufactured conform CE protocols. 

 
 
Operation conditions: 
Ambient Temperature +/- 15 - 40°C. 
Operating temperature: 10°C - 40°C (50°F - 104°F);  
Humidity 20 to 75% RH.  
Storage temperature: -10°C - 70°C (14°F - 158°F);  
Memory cap. Electro I-Chip 18 cat.   

 
 
Power source: 
Power supply AC Adaptor  
Input 100-220 volt <.>  
Output 3.0 – 3.5 volt <.> 
 
 

Frequency range:  
Up/High approximately <140 to 160> Hertz, or 8400 RPM. 
Low/down approximately <110 to 130> Hertz, or 7400 RPM. 
Bio-NO intensity output: Plus 8 to 14 times build up compared by  
silent breathe.   
 
 

Dimensions: 
Outer dimensions: 8 x 8 x  7 inch. 21 x 21 x 18 cm.  
Product dimensions: 18cm (L) x 15cm (W) x 12cm (H). 
Product dimensions: 8 inch. (L) x 8 inch. (W) x 7 inch. (H)  
Weight:  4 pond – 1.8  kilograms;  
 

 
Energy saving: 
Wall power supply is switched off when the base is switched off. This means that the power supply connected to the wall outlet does  
not consume any energy when not in use.  
 
For the Quick-Start and General manual and any other questions, please contact the Customer Service in your neighborhood or contact  

the Online Customer Service via our website.    www.thehummingmask.org/support   …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.thehummingmask.org/support

