
MASSAGGIO ESCLUSIVO 
PRZYJEMNOŚĆ  S IĘGA CORAZ DALEJ  

 

 Massaggio Esclusivo to fotel  z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami 

wśród foteli masujących, który zapewni  niespotykane dotąd możliwości masażu i 

relaksu. Do dyspozycji oddaje: 

6 programów automatycznych: 

• Demo - krótki masaż poprawiający samopoczucie 

• Relax - masaż relaksujący, pobudzający cyrkulację krwi 

• Ache Relieve - głęboki masaż rozluźniający obolałe mięśnia 
• Comfort - masaż komfortowy na wszystkie partie ciała 
• Upper body - kompleksowy masaż skoncentrowany  na górnych partiach ciała  

• Lower body - masaż rozluźniający dolne partie ciała 

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. Skorzystaj z 

niego w każdej chwili 

Możliwość pełnej regulacji wykonywanego masażu: 

• 3 poziomy masażu poduszkami powietrznymi 
• 3 poziomy szerokości 

• 3 poziomów szybkości 
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Innowacyjne rozwiązania: 

• L-shape - dotychczas masaż prowadzony był do wysokości lędźwi, a dzięki 

innowacyjnej technologii ramiona masujące sięgają po pośladki i uda, co 

przynosi rewelacyjne doznania i znacznie polepsza efekt rozluźnienia i relaksu 
• Zero Gravity - rewolucyjna funkcja układająca ciało w idealnej pozycji do 

prowadzenia masażu. Funkcja rodem z NASA odciąża mięśnie, ułatwia 

prowadzenie masażu i ostatecznie wzmaga efekt masażu oraz poczucie relaksu 
• Zero Wall - funkcja ta pozwala zaoszczędzić miejsce, umożliwiając 

przysunięcie fotela masującego tuż pod ścianę. Podczas rozkładania fotel sam 

odsunie się od ściany oszczędzając cenną powierzchnie w domu czy 

mieszkaniu 

… kolejne dodatki, które urozmaicają doznania: 

• Ogrzewanie - dzięki ogrzewaniu IR w oparciu, fotel z łatwością rozmasuje 

spięte mięśnie, zapewniając jednocześnie bardzo komfortowe i przytulne 

uczucie ciepła 
• Masaż rolkowy - rolki umieszczone w podnóżkach w całkiem nowy przyjemny 

sposób i w o wiele bardziej intensywniej formie rozmasują Twoje stopy 

przynosząc rozluźnienie i lekkość 
• Masaż ramion i przed ramion - poduszki powietrzne otulające ramiona 

przyniosą ulgę masując pulsacyjne Twoje ręce od opuszków palców po końce 

ramion 
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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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