MASSAGGIO STRAVAGANTE
FOT E L M A S UJĄC Y, KTÓRY NA NOWO ZDEFINIOWAŁ POJĘCIE RELAKSU
Massaggio Stravagante zapewni Ci niespotykany do tej pory poziom
wykonania masażu i relaks. Zakres zaproponowanych programów, funkcji i intensywności zaskoczy każdą osobę. Do dyspozycji:
7 programów aautomatycznych:

•
•
•
•
•
•
•

Demo - krótki masaż 5 minutowy poprawiający samopoczucie
Arche Releve - głęboki masaż rozluźniający spięte mięśnie
Fatigue Recovery - masaż odświeżający, idealny po całym dniu
Comfort - masaż komfortowy na wszystkie partie naszego ciała
Full Air - kompleksowy masaż całego ciała poduszkami powietrznymi
Waist Stretch - masaż rozciągający plecy niczym rano po przebudzeniu
Relief Stress - masaż relaksujący, pobudzający cyrkulacje krwi

Ponadto:
• 11 technik masażu - ugniatanie ramion, oklepywanie, 2 warianty ugniatania,
masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem), 2 warianty shiatsu, oraz 4
warianty 3D
• 2 samodzielnie skomponowane programy automatyczne - stwórz swój indywidualny program masażu dopasowany do Twoich potrzeb. Skorzystaj z niego
w każdej chwili
Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu:
• 5 poziomów intensywności
• 5 poziomów szerokości
• 5 poziomów szybkości
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Najważniejsze rozwiązania i technologie:

• Sterowanie – sterowanie fotelem masującym może odbywać się z załączonego
pilota lub bezprzewodowo za pomocą aplikacji mobilnej na telefon lub tablet

• Masaż w systemie 3D z S-Contours – fotel masujący wykorzystuję technologię
•
•
•
•

masażu 3D, dzięki czemu ramiona masujące poruszają się z jeszcze większą
precyzją, zapewniając intensywniejsze doznania z masażu
Masażer nóg – zestaw rollerów i poduszek powietrznych intensywnie rozmasowuje stopy, poprawiając ukrwienie i zdejmując napięcia
System masażu poduszkami powietrznymi – kompleksowy system, wykorzystujący pracę 68 poduszek powietrznych, zapewnia przyjemny masaż całego
ciała
Optymalne dopasowanie – dzięki możliwości regulowania pozycji zagłówka,
masażerów ramion oraz masażerów stóp, można idealnie dopasować fotel masujący do własnych potrzeb
Jonizator powietrza – umieszczony przy zagłówku, dodatkowo uzdatnia wdychane powietrze o dobroczynne jony ujemne

Dodatkowo:

•
•
•
•

Zero Gravity - komfortowa pozycja masaż niczym w fotelu bujanym
Zero Wall - fotel może być maksymalnie dosunięty do ściany
Ogrzewanie IR w oparciu do 40 st. Celsjusza
Odtwarzacz muzyki bluetooth oraz słuchawki
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Osoba kontaktowa:
Paweł Majer
tel. 726 40 30 40
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