MASSAGGIO BELLO
KO JĄC Y M A SAŻ W KOMPA KTOWEJ OPR AWIE... I PR ZYSTĘPN EJ CEN IE
Massaggio Bello to całkowicie automatyczny fotel masujący, który
zapewni odprężający masaż udowadniając, że w swoim fachu jest profesjonalistą,
a w swojej klasie nie ma sobie równych. Do dyspozycji oddaje:
7 programów automatycznych:

•
•
•
•
•
•
•

Comfort - spokojny masaż, rozluźniający mięśnie
Ease - relaksujący masaż, poprawiający cyrkulację krwi
Ache relieving - głęboki masaż relaksujący obolałe mięśnie
Fatigue recover - zmniejszający zmęczenie, pobudzający energetyczny masaż
Full Body - masaż prowadzony w zakresie całego ciała
Neck and shoulder - masaż łagodzący zmęczenie, przyjemne rozciąganie ciała
niczym po przebudzeniu
Back and waist - kompleksowy masaż prowadzony w zakresie talii

Ponadto:
• 5 technik masażu - shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem)
• Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała - masaż punktowy,
częściowy oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym
możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu
• Funkcja rozciągania łydek
Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu:
• 3 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi
• 3 poziomy szerokości
• 5 poziomów szybkości
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Co ważne:

• ogrzewanie – dzięki podgrzewaniu oparcia ramiona masujące jeszcze swobodniej poprowadzą masaż, przyjemnie rozluźniając mięśnie przy kręgosłupie

• rozciąganie łydek – program, który odpowiednio uciskając łydki zdejmie z nich
zbędny ciężar, przynosząc ulgę po ciężkim dniu

• skanowanie linii kręgosłupa – zawsze zaznaczy charakterystyczne punkty na
•

kręgosłupie i zapewni masaż w indywidualnie dopasowanej linii
czytelny wyświetlacz – dzięki któremu szybko przyswoisz sobie funkcje i z łatwością będziesz poruszać się po wszystkich dostępnych możliwościach

Automatyczne rozkładanie fotela Massaggio Bello pozwala samemu decydować
o pozycji masażu. Fotel masujący Massaggio Bello zachwyca niebanalną linią,
ciekawymi kształtami i dużymi możliwościami w niewygórowanej cenie.
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Osoba kontaktowa:
Paweł Majer
tel. 726 40 30 40
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