
MATA MASUJĄCA Z OGRZEWANIEM

Po  ciężkim  dniu  każdy  z  nas  marzy  o  chwilach  relaksu  i  odpoczynku.
Jednym ze sposobów na zregenerowanie organizmu jest masaż, który przynosi ulgę
przy bólach ciała, mięśni, likwiduje stres, a także korzystnie wpływa na pracę serca.

Jednak nie każdy z nas ma czas i pieniądze na wizyty w salonach SPA i masażu.
Z pomocą przychodzi nowoczesna mata masująca z ogrzewaniem.
Z urządzenia można skorzystać w zaciszu domu. Wystarczy  rozłożyć ją na łóżku,
sofie, bądź krześle i wybrać odpowiedni program na pilocie zdalnego sterowania.

Mata  została  wyposażona  w system pasów,  który  umożliwia  przymocowanie  jej
praktycznie do każdego łóżka lub fotela. 
Dzięki temu rozwiązaniu mata nie będzie ześlizgiwać się z wybranej powierzchni.

Produkt posiada 10 jednostek masujących i  3 poziomy regulacji intensywności
masażu.
Dodatkowo urządzenie posiada funkcję ogrzewania i 5 rodzajów masażu, 
a po wybraniu odpowiedniego programu możemy pozbyć się napięcia mięśniowego
z takich miejsc jak z szyi, pleców, bioder lub nóg. 

Zalety:

 uwalnia energię w całym ciele,
 pozwala pozbyć się stresu i napięcia mięśniowego,
 pobudza krążenie krwi,
 regulowana intensywność masażu, 
 10 jednostek masujących,
 3 poziomy intensywności masażu,
 4 strefy masażu (szyja,plecy,biodra,nogi),
 5 rodzajów masażu:

(pulsacyjny,oklepywanie,falujący,delikatny,automatyczny,automatycznego
masażu)

 zegar,
 funkcja ogrzewania,
 pilot zdalnego sterowania,
 prosty montaż dzięki elastycznym pasom,
 łatwa w utrzymaniu czystości.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 12 V DC / 2000 mA
- Maks. pobór energii: 24 W
- 10 jednostek masujących
- Wymiary maty: 175x55 cm
- Waga: 2,09 kg



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak długo mogę masować się na urządzeniu?
Zalecany czas masażu wynosi do 15 minut.

Czy osoby z rozrusznikiem serca mogą korzystać z maty?
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia osoby te powinny skonsultować taką
możliwość z lekarzem.

Czy urządzenie jest łatwe w utrzymaniu czystości?
Tak. Matę masującą wystarczy przetrzeć miękką, lekko zwilżoną gąbką. 


