MASSAGGIO CONVENIENTE
K L A SY K A KO MFORTOW EG O MA SAŻU
Massaggio Conveniente zapewnia wszystko to, co niezbędne w tego typu
fotelu, a nawet nieco więcej. Do jego największych atutów zaliczamy piękny design, różne programy automatyczne, funkcję rozciągania ciała oraz wiele innych.
Do dyspozycji oddaje:
5 programów automatycznych:

•
•
•
•
•

Auto | całe ciało - kompleksowy masaż na całe ciało
Auto | szyja i ramiona - zapewnia masaż na obolałe ramiona, kark i szyję
Auto | plecy i talia - masaż, który rozluźnia spięte mięśnie pleców i talie
Komfort - poprawia krążenie krwi, odpręża całe ciało
Rozciąganie - masaż łagodzący zmęczenie, przyjemne rozciąganie ciała niczym
po przebudzeniu

Ponadto:
• 5 technik masażu - shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem)
• 2 samodzielnie skomponowane programy automatyczne - stwórz swój indywidualny program masażu dopasowany do Twoich potrzeb.
Dopasuj wykonywany masaż pod swoje potrzeby:
• 3 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi
• regulacja intensywności masażu wibracyjnego pośladków
• regulacja wysokości podłokietników
• regulacja podnóżka
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Komfortowe rozwiązania:

• Funkcja rozciągania ciała - dzięki tej funkcji masz możliwość swobodnie prze•
•
•

ciągnąć się na fotelu masującym, przyjemnie rozluźnić mięśnie i poczuć
odprężające właściwości masażu
Akupresura nóg - głęboko rozmasowuje stopy od spodu uciskając masażerem
na odpowiednie punkty, a od góry delikatnie przytrzymując poduszkami powietrznymi
Masaż na ramiona i przedramiona - masaż pulsacyjny ramion i przed ramion,
wykonywany poduszkami powietrznymi, delikatnie stymuluje przepływ krwi, co
pozwoli zdjąć z rąk zbędny ciężar
Dopasowanie do wzrostu - regulowane wysunięcie podnóżków i obracane
masażery na ramiona powodują, że fotel dopasowuje się do wzrostu, a masaż
jest jeszcze bardziej przyjemy

… a ponadto:

• masaż wibracyjny
• możliwość ustawienia czasu masażu
• regulacja szybkości i szerokości prowadzenia masażu
Całą obsługę ułatwia niesamowicie prosty pilot z menu w języku polskim. Dopasuj Massaggio Conveniente do swoich potrzeb i ciesz się niezapomnianymi
chwilami relaksu. Fotel zachwyca jakością wykonania. Dzięki temu, będziesz
cieszył się przez długie lata jego możliwościami.
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Osoba kontaktowa:
Paweł Majer
tel. 726 40 30 40
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