
SKYLINER II

agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer 
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AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ GERINCTERÁPIÁS 
MASSZÁZSRENDSZER



Az emberi agy egy komplex szerv – 
számtalan idegsejtből áll, amiket 
neuronoknak is neveznek. Minden 
sejt folyamatosan apró elektro-
nikus impulzusokat bocsát ki. 
Minden gondolatot,  minden 
hangot és minden benyomást, 
mindent az apró elektro-nikus 
impulzusok köz vetítenek;  ez 
úgymond az agy nyelve. 
Ezen impulzusok összessége 
grafikusan megjelenítve egy 
hullám formát eredményez. Ezeket 
a hullámokat nevezzük agyhullá-
moknak. 

A braintronics audiostimuláció,  a 
veze-tett meditáció és a jótevő 
masszázs kombinációja az agyban 
az agyhullámok szinkronizációján 
keresztül különböző nyugalmi 
állapotok elérését teszi lehetővé. 
Te l j e s e n  m i n d e g y,  h o g y  Ö n 
tartósan jobban koncentrálni, 
pihenni vagy magát kényeztetni 
akarja – a Casada család masszázs-
foteleivel minden lehetséges. 

A MASSZÁZSFELÜLET SZÉLESSÉGE 5 FOKOZATBAN 
ÁLLÍTHATÓ
Testtípustól függően a rendszer automatikusan felismeri a 
hátmasszázs ívének görbületét, valamint a váll helyzetét, és 
a masszázsterületet a megfelelő testfelülethez igazítja. Az 
ütögető és nyomkodó masszázs során a masszírozandó 
testfelület szélessége 6-21 cm között 5 fokozatban 
egyénileg állítható.

EGYIDEJŰ   MASSZÁZS   TÖBB   TESTFELÜLETEN
Az innovatív akupresszúrapontos szenzor lehetővé teszi 
Önnek, hogy a testmasszázst több eltérő testfelületen is 
élvezhesse. Az innovatív módszerek sokrétű kombinációja 
elősegíti a feszültségcsökkentést és a stresszlevezetést.

LED-KÉPERNYŐKIJELZŐ
Egy a legújabb UI-rendszerrel felszerelt 7 colos szuper 
érintőképernyő a masszázs lefolyását
még szemléletesebbé teszi. A masszázsprogram kezelése 
egyetlen érintéssel irányítható.

3  FOKOZATÚ   LÉGNYOMÁSINTENZITÁS
Összesen 38 légzsák és 3 különböző fokozatra állítható 
légnyomásintenzitás, teljes feszültségoldás a vállaktól 
egészen a lábujjhegyig.

SKYLINER II 
SOHA NEM ISMERT 

ÉLMÉNYVILÁGBA CSÁBÍTJA ÖNT!
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agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer 

 

BRAINTRONICS



SPECIÁLIS JELLEMZŐK
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BRAINTRONICS®

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesz -
tett masszázs programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön 
ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.

LÁBMASSZÍROZÓ
Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állitható.

AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző 
masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint 
bekapcsolható.

S-L FORM
Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig. Ezeknél az automata 
programoknál a különösen testközeli masszírozó fejek az egész hátat masszírozzák 
egészen a fenékig. Az S-alakú mechanizmus a gerinc természetes felépítését 
utánozza.

LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, 
ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és 
a lábfej területén.

HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra 
van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába kerül.

KARBON HŐ
A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás 
és csökkenti az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes hatással van 
az idegsejtekre, amelyek a fájdalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.

GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, 
ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a 
masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.

GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION) 
Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja 
a feszültséget és serkentse a vérkeringést.

VEREGETÉS
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel 
vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő 
magasságában végzett VEREGETÉS masszázs javítja a nyákoldást a tüdőben.

GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel 
markolásszák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség 
lazítására használják.

SHIATSU
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masz-
százstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. 
A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.

HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület. 

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hoz-

záigazítható. 

FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzeté-

nek egyéni beállításához.

3D MASSZÁZS 

Ennek az új technikának során a masszázsrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra 

is mozog.

VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.

LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázs intenzitása beállítható. 

LEVEGŐ TERÜLET

Légzsák masszázs az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.

PONT

A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

SEBESSÉG

A masszázs-sebesség beállítható.

SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).

ZENE

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitel

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 

41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, 

hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

USB
USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK

Amíg Ön ellazulva masszíroztatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. az Ön 

mobiltelefonját.

GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezé-

relhetők.

ARTRÓZIS HÚZÁS 

A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porcokat és élénkíti a 

folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.

DERÉK HÚZÁSA

Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat fe-

szülések ellen.

L-ALAK
Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.

MEMÓRIA

Az intelligens Memory funkcióval az ön fotelja pontosan emlékszik az Ön kedvenc masszáz-

sára és szkennelés nélkül rögtön elindul. 

BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csök-

kentésére. 

HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA

Egy célirányos nyútjó masszázs, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész 

szervezetre. 

JÓGA

A célzott nyújtó masszázs aktiválja az Ön egész testét és élénkítő hatást fejt ki a teljes szer-

vezetre. 

AKUPRESSZÚRA PONTOK

Döntő akupresszúra pont masszírozása.

REFLEXZÓNÁK

A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szinte 

valamennyi szervre.

O2 IONIZER

Semlegesíti a környezeti levegőben levő káros anyagokat, és a masszázs ideje alatt tiszta 

oxigént lélegeztet Önnel.



AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ 
GERINCTERÁPIÁS MASSZÁZSRENDSZER

TECHNIKAI ADATOK

Méretek álló helyzetben 

80 x 148 x 120 cm

Méretek fekvő helyzetben 

80 x 180 x 105 cm

Súly 141 kg

Feszültség 

220-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 220 W

Üzemidő 20perc

braintronics 21 perc

Tanusítványok:

SKYLINER II agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer 

antracit | feketefehér | antracit 

ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK

7622 Pécs, Siklósi út 22. (bejárat az Északmegyer dűlő felől)
Telefon: 06 72 551 781 - Email: office@casada.hu

www.casada.hu 

 www.braintronics.hu

Casada Hungary Kft.

Az ülőrész szélessége 52 cm 
A vállrész szélessége (belül) 52 cm
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