KEYTON H10
T WO JE W N ĘT RZE POKOC H A T EN FOTEL
Keyton H10 to pierwszy fotel masujący, który oferuje możliwość
całkowitej personalizacji wyglądu. Fotel dzięki swoim ramionom masującym
oferuje masaż w:
7 programach automatycznych

• STRESS - po stresującym dniu w pracy wyciszy Cię i zrelaksuje, zdejmie
napięcie z nóg i pleców, maksymalnie odpręży

• SPORT - Twoje mięśnie po treningu potrzebują odpoczynku, stosując ten
•
•
•
•
•

program opóźnisz ich zmęczenie i ułatwisz regenerację
RELAX - wycisz się po całym dniu, przygotuj do snu, zapomnij o zmęczeniu,
odpręż się i rozluźnij
RESTORE - odśwież i zregeneruj swoją skórę, usuń oznaki zmęczenia
i maksymalnie się odpręż
NECK&SHOULDERS - rozluźniaj się i zdejmij napięcie z szyi i ramion
DORSAL&LUMBAR - praca za biurkiem nie sprzyja dobrej kondycji pleców,
odciążysz je, korzystając z programu, który skupia się na dolnej części pleców
CELLULIT - po pracy Twoje nogi są ciężkie i obolałe? Przywróć im lekkość program usprawni krążenie krwi w udach i łydkach oraz przyczyni się do
zmniejszenia zaburzeń krążenia w kończynach dolnych

3 techniki masażu
• Masaż ugniatający - naśladuje ruchy rąk profesjonalnego masażysty i pobudza
krążenie krwi
• Masaż ostukujący - stymuluje leczenie obolałych pleców przy pomocy
regenerujących ruchów ramion masujących
• Masaż rolujący - esencja masażu Shiatsu i doskonałym przygotowaniem do
innych sesji masażu
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3 programy masażu nóg

• Kontrola dotykowa masażu nóg 3D - ruchy masażu z przypadkowymi
•
•

zmianami, kontrolowanymi przez wewnętrzny mikrokomputer
Zmienny masaż nóg - system masażu zmiennego, który działa na nogi
Zmienny masaż na uda - system masażu zmiennego, który działa na uda

…ponadto pełna regulacja:

•
•
•
•
•

5 poziomów wysokości masażu
3 poziomy szerokości masażu
4 poziomy intensywności technik masażu
3 poziomy siły masażu łydek
3 poziomy siły masażu ud

Do najważniejszych cech wyróżniających fotel, zalicza się:

• Inteligentne skanowanie linii kręgosłupa - fotel masujący zaznaczy na
naszych plecach 128 punktów, tak, aby masaż był jak najbardziej efektywny

• Funkcja "Intelligent" - zapamiętywanie naszych preferencji odnośnie
•
•
•

intensywności masażu
2w1 - decydujesz, czy fotel będzie modelem wypoczynkowym czy masującym
Masażer nóg 3D - trójwymiarowy masaż nóg działa na wszystkie mięśnie łydek
Zdalne sterowanie - fotel masujący użytkujemy za pomocą pilota na baterie,
bez kabli
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Osoba kontaktowa:
Paweł Majer
tel. 726 40 30 40
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