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Ha elhanyagoljuk lábainkat, akkor az az egész 

szervezetet befolyásolhatja.

A rossz testtartás izomfeszültséget okozhat. 

Ez ugyanakkor hátrányosan befolyásolhatja 

a gerincoszlopot, illetve az idegpályákat és 

további fizikai panaszokat eredményezhet.

Alvászavarok és hideg lábak többnyire vérkeringési 

zavarok következménye.

A túl sok ülés és a mozgáshiány duzzadt lábakat, 

izomgörcsöt és vérpangást okozhat.

Lássa el lábait elegendő energiával, hogy az izmokba 

ágyazott vénák a vért ismét az egész testben 

keresztül szállítani tudják.

Le a cipőkkel – egy kis pihenés 
a lábaknak  
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Lábainknak kell nap mint nap tartani 
bennünket a munkában, sportolás közben vagy 
a szabadidőben. Jutalmazza meg lábait egy 
jótékony hatású és lazító masszírozással a 
FootInn készülék segítségével! A FootInn 
finoman összehangolt görgőkkel masszírozza a 
talpakat és ugyanakkor az integrált melegítő 
funkcióval stimulálja a lábujjakat és a sarkat.

Élje mindennapi életét lazán, felszabadultan 
és könnyű léptekkel!

A talp-reflexzónák masszírozásának előnye a 
teljes test masszírozással szemben, hogy a 
lábakon a  különböző szervek mintegy 72 000 
idegvégződése található. A célzottan végzett 
masszírozás pozitívan befolyásolhatja a testet 
és fokozza a személyes jó közérzetet.

A talp reflexzónáinak gondos masszírozása 
serkentheti többek között az anyagcserét és a 
vérkeringést, segíti az emésztést és támogatja 
a test öngyógyító folyamatait. Minél többet 
gondoskodunk lábunk vitalitásáról, annál 
jobban érzi magát a testünk: A lábat egy mikro 
rendszerként kell felfogni, amelyben az egész 
szervezet megmutatkozik és egyedileg lehet 
gondoskodni róla.
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Belső nézet Funkciók 
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légpárnák 

masszírozófejek 

Rolling 

Heating 
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A légpárnák megtelnek levegővel és kellemes 
nyomást kifejtve a lábra még jobb masszí-
rozást tesznek lehetővé a FootInn készü-
lékkel.

A hátsó masszírozófejek a lábat a rolling 
technikával masszírozzák, míg az elülső 
masszírozófejek a lábujjakat támogatják 
kellemesen.

A talp reflexzónáinak görgős masszírozása 
aktiválja a lábban végződő idegeket és így 
messzemenő stimulációt biztosít.
Talpmasszázs deluxe - még a talpgörgők 
sebessége is állítható.

A melegítő funkció teljes ellazulásról és 
kellemesen meleg lábakról gondoskodik.
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Műszaki adatok 

Méretek

Súly

Feszültség

Névleges teljesítmény

Automatikus működési idő

Tanúsítványok

Talp-reflexzóna masszázs

 lazítja a lábizmokat>

harmonikusan hat számos szervre> 

Forgó vibrációs masszázs

 aktiválja a nyirok- és vérkeringést>

Melegítő funkció

 mélyrehatóan lazít>

> automatikus - masszázs-programok

> változtatható sebességfokozatok

> bekapcsolható melegítő funkció

> vezeték nélküli távirányító

36 x 34,5 x 16 cm

2 kg

AC 100-240 V - 50/60 Hz

25 Watt

15 perc

Casada Hungary Kft.

Központi iroda címe: 7622 Pécs, Siklósi út 22.

Telefon: (72) 551-781 Fax: (72) 551-556

www.casada.hu

Email: office@casada.hu


