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QUATTROMED V URZĄDZENIE MASUJĄCE
WŁAŚCIWOŚCI:
WAŁKOWANIE
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na
organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec
masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.
UGNIATANIE
Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia
mięśniowe.
OSTUKIWANIE
Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych
krawędzią dłoni, otwartą dłonią lub pięścią. Technika ta,
dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący,
poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe.
Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie
wydzieliny z płuc.
SHIATSU
Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągająco – rotacyjnym.
Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała
i pobudzanie mięśni.
WIBRACJA
Całe ciało zostaje wprawione w wibracje o jednostajnej
częstotliwości, docierające w głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.

MASAŻ 3D
Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza
się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.

MASAŻ PUNKTOWY
Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany
punkt.

PROGRAM AUTOMATYCZNY
Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.

OGRZEWANIE NEFRYTOWE
Nefryt jest minerałem przewodzącym ciepło. W głowicach masujących zastosowano nefryt wysokiej klasy, aby
wzmocnić efekt ogrzewania i relaksacji.

SZEROKOŚĆ
Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi
(wąska – średnia – szeroka).

WYSOKOŚĆ
Zakres pracy mechanizmu masującego w pionie podlega
dwustopniowej regulacji.

QUATTROMED V – NEFRYTOWE GŁOWICE
MASUJĄCE, OSTUKIWANIE I MASAŻ 3D
Podaruj sobie chwilę relaksu w środku dnia – mata
masująca Quattromed V pomoże Ci się odprężyć
i zregenerować.
Mata Quattromed V wykonuje masaż za pomocą
czterech głowic masujących, wykorzystując technikę
shiatsu, ostukiwanie, ugniatanie i wałkowanie.
Dwie głowice silikonowe są ruchome, natomiast dwie
głowice wykonane z wysokiej klasy nefrytu mają stałą
pozycję. Masaż nie tylko daje kojący, relaksujący efekt,
lecz również dogłębnie rozgrzewa i zapewnia lepsze
odżywienie dysków kręgosłupa.
Quattromed V wykonuje masaż w technologii 3D –
oznacza to, że mechanizm masujący porusza się nie
tylko w górę i w dół, lecz również do przodu i do tyłu.
Zaawansowane możliwości regulacji ustawienia pozycji głowic masujących pozwalają na jego idealne
dopasowanie do wzrostu użytkownika.
Przekonaj się, jak bardzo poprawi się Twoje samopoczucie dzięki naszej najnowszej, unikalnej macie masującej Quattromed V.

DANE TECHNICZNE
Urządzenie 			
Wymiary 			
			
Waga 			
Zasilanie			
			
Moc znamionowa 			
Automatyczny czas pracy
Certyfikaty 			
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Quattromed V
oparcia 45 x 75 x 20 cm
siedziska 45 x 7,5 x 42 cm
10 kg
wejście 110-240 V ~ 50/60 Hz
wyjście 24 V, 2,5 A
60 Watt
15 minut
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