
MASSAGGIO BELLO 2 
KOJĄCY MASAŻ  W KOMPAKTOWEJ OPRAWIE 
  Massaggio Bello 2 to pierwszy fotel masujący, który w swojej klasie  

na rynku, oferuje odprężający masaż z wykorzystaniem zaawansowanych  

technologii, takich jak L-shape czy Zero Gravity. Ponadto, dzięki niewielkim 

rozmiarom z łatwością wkomponowuje się w różne wnętrza - mieszkań czy też 

relax roomów. 

3 programy automatyczne: 

• Auto I - odprężający program masażu na całe ciało 

• Auto II - odprężający program masażu skierowany na okolice szyi i ramion 

• Auto III - odprężający program masażu skierowany na dolne partie ciała  

Ponadto: 

• 6 technik masażu - ugniatanie, dwa rodzaje oklepywania, shiatsu, rozbijanie, 

ugniatanie z oklepywaniem 

• Możliwość wyboru zakresu masażu części ciała - masaż punktowy, częściowy, 

masaż w pełnym zakresie, masaż górnych bądź dolnych odcinków kręgosłupa. 

Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu:  

• 2 poziomy intensywności masażu poduszkami powietrznymi  

• 3 poziomy szerokości  

• 3 poziomy szybkości 
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Innowacyjne rozwiązania technologiczne: 

• SL-shape - umożliwia masaż od szyi aż po pośladki. 

• Zero Gravity - niezwykle komfortowa pozycja ułożenia ciała, która niweluje 

napięcia i uprzyjemnia masaż. 

• Masaż poduszkami powietrznymi - poprawia cyrkulację krwi i doskonale 

rozmasowuje mięśnie łydek, ud i bioder. 

• Głośniki Bluetooth - umożliwia odtwarzanie muzyki wprost z głośników fotela 

poprzez bezprzewodowe połączenie. 

A ponadto, możliwość wyboru z dwóch wersji kolorystycznych:  

• piękna, klasyczna czerń. 

• połączenie delikatnego beżu z czernią. 

Podsumowując, fotel masujący Massaggio Bello 2 to doskonały wybór dla osób, 

które szukają profesjonalnego i odprężającego masażu, wkomponowanego w 

nowoczesny design i stosunkowo nieduże rozmiary.  
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Kontakt: 
tel. 726 40 30 20 
info@restlords.com 

Rest Lords Sp. z o.o. 
ul. Tarasa Szewczenki 7 lok. 11,  

10-274 Olsztyn, Polska 
NIP 7393926470, REGON 383085620 

KRS 0000780982 
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