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SMART V MASSZÁZSFOTEL



LÁBGÖRGŐREFLEXZÓNÁK

Műszaki adatok 
Smart V masszázsfotel 

 

Méret álló helyzetben

  

71 x 115 x 98 cm

Méret fekvő helyzetben
 
71 x 102 x 122,5 cm

 
Áramforrás 

  

EU: 110-230 V ~ 50/60 Hz 

  

Névleges teljesítmény 

   

50 W

Smart V lábtartó 
Méret álló helyzetben

  

44,5 x 51,5 x 43,5 cm

 

 

Áramforrás EU: 110-230 V ~ 50/60 Hz 

Névleges teljesítmény 25 W

Automatikus üzemidő

 

20 perc 

Tanúsítványok 

SMART V JELLEGZETESÉGEK

  

SHIATSU

A shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett 

formája. A masszázstechnika lágy, ritmikus mélyen ható 

nyújtásokból és rotációból áll. A shiatsu célja a test egyes 

pontjainak a stimulációja és az izmok mobilizálása. 

A bőrt és az izomzatot vagy a hüvelyk- és a mutatóujjal vagy 

mind a két kézzel megfogják, és gyúrják. Ezt a módszert 

mindenek előtt a merev izmok lazítására használják.

A kéz élével, lapos tenyérrel vagy ököllel rövid, ütögető 

mozdulatokat hajtanak végre. Ez elősegíti a vérkeringést 

és ellazítja a megmerevedett izomzatot. A tüdő magasságában 

végrehajtott ütögetés elősegítheti a tüdő nyálkától való 

megtisztulását.

Ez a funkció a gyúrás és az ütögetés technikáit kombinálja 

a megmerevedett izmok ellazítására és a vérkeringés 

egyidejű elősegítésére.

A görgetés kellemes változatosságot jelent az izomzat 

megfeszítése és ellazítása között, és ezért különlegesen 

nyugtató és ellazító hatása van. Ezt a módszert gyakran a 

masszázs végén használják az izomzat ellazítására és 

pihentetésére.

Mélyhatású és meleget kisugárzó funkció, amely tökéletes 

ellazulást biztosít. A mélyre ható funkció különösen kellemes 

megmerevedett izmok kezelésére.

GYÚRÁS

ÜTÖGETÉS

GYÚRÁS ÉS ÜTÖGETÉS (DUAL ACTION) 

GÖRGETÉS

FŰTÉS (csak lábmasszírozó készülék)

  

Luxus lábmasszázs – még a lábgörgő sebessége is 

beállítható.

LÁBGÖRGŐ

A láb reflexzónáinak masszírozása helyreállítja a láb 

izomzatát és harmonizáló hatással vanszinte valamennyi 

szervre.

A felfújódó és leeresztő légzsákok pumpáló mozgást 

eredményeznek, amely természetes izomreflexeket vált ki. 

Különösen kellemes a vádli és a láb területén.

A speciálisan kifejlesztett és a teljes testen ható automatikus 

programok különböző masszázstechnikák széles palettáját 

kínálják.

A beállítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test 

számára legkellemesebb helyzet eléréséhez.

REFLEXZÓNÁK

LÉGNYOMÁS (csak lábmasszírozó készülék)

AUTOMATIKA

 

FEKVŐ HELYZET

  

FŰTÉS

LÉGNYOMÁS

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
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