
PISTOLET MASUJĄCY RELAX
model: RC-MG-030

Pistolet  do  masażu  Relax jest  idealnym  rozwiązaniem  dla  sportowców  i  osób
prowadzących  siedzący  tryb  życia.  Mocny  masaż  punktowy skutecznie  rozbija
zmęczone po wysiłku i sztywne mięśnie, łagodzi ból spowodowany gromadzeniem
się  w  organizmie  kwasu  mlekowego  i  łagodzi  przykurcze  mięśni  u  osób  długo
leżących. Stymuluje także przepływ limfy i zapobiega obrzękom.

Masażer działa w aż 20 prędkościach – na najwyższym poziomie głowica wykonuje
do 3300 obrotów na minutę, co pozwala na naprawdę mocny masaż nawet głębokich
partii  mięśniowych.  Dotykowy wyświetlacz jest bardzo czytelny i ułatwia kontrolę
nad urządzeniem i dopasowanie intensywności masażu do indywidualnych potrzeb.
Antypoślizgowy uchwyt  minimalizuje wibracje zewnętrzne i sprawia, że urządzenie
pewnie trzyma się w dłoni. 

Pistolet  do  masażu  Relax  to  w  pełni  profesjonalne  urządzenie  do  masażu,
przeznaczone zarówno do użytku w domu, jak i w gabinecie fizjoterapeutycznym.

Masażer jest wyposażony w 6 wymiennych końcówek:

płaska – do miejsc wrażliwych i kościstych
rozwidlona – do masażu kręgosłupa
w kształcie kciuka - do masażu stóp i dłoni
łukowata – do masażu mięśni ud
okrągła – do masażu wszystkich grup mięśni
w kształcie grzybka – do delikatnego masażu zesztywniałych partii ciała

W  zestawie także  ładowarka,  4  zapasowe  uszczelki  i  praktyczny  kuferek  do
przechowywania.

ZALETY:

 regulacja prędkości  w zakresie 1-20
 aż 6 końcówek o różnych funkcjach
 długi czas pracy (2-5 h w zależności od wybranej prędkości)
 łagodzi napięcie i sztywność mięśni
 regeneruje mięśnie po wysiłku fizycznym
 zwiększa zakres ruchu i poprawia krążenie krwi w tkankach
 pomaga  w  regeneracji  blizn,  stymuluje  przepływ  limfy  (zmniejsza  obrzęki

kończyn)

 



DANE TECHNICZNE:

- moc: 20 W
- obroty: 1200-3300 RPM
- zasilanie: akumulator 2000 mAh 16,8 V
- częstotliwość: 20-58 Hz
- poziom hałasu: 50 dB
- czas ładowania: ok. 5-6 h
- materiał: ABS i silikon
- wymiary: 5,2 x 7,5 x 24,5 cm
- waga: ok. 890 g

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo można korzystać z masażera?

Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej  niż jedną godzinę. Przed
ponownym użyciem powinno odpoczywać przez co najmniej 30 minut.

Czy wszyscy mogą korzystać z urządzenia?

Z urządzenia mogą korzystać jedynie osoby dorosłe, należy przechowywać je poza
zasięgiem  dzieci.  Nie  wolno  u ywa  urz dzenia  na  zranione  miejsca.  Przedż ć ą
rozpocz ciem u ywania urz dzenia nale y skonsultowa  si  z lekarzem domowym.ę ż ą ż ć ę


