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Wysoki komfort użytkowania i estetyczny wygląd, masażer jest wykonany 
z przyjemnej w dotyku miękkiej ekologicznej skóry i oddychającej tkaniny 
siateczkowej niepowodującej podrażnień. W zestawie posiada 2 zasilacze: 
sieciowy i samochodowy, możesz go używać tam gdzie zechcesz. Zrelaksuj 
się w domu, w biurze, a nawet podczas długich podróży samochodem.    

Automatyczne wyłączenie po około 15 minutach sprawia, że czas masażu jest pod kontrolą.

Intuicyjna i prosta obsługa za pomocą jednego przycisku:
• włączanie/wyłączanie
• ogrzewanie
• zmiana kierunku obrotu głowic.

Funkcja podgrzewania światłem podczerwonym – termoterapia, która rozluźnia napię-
cie mięśniowe, redukuje stany zapalne i działa przeciwbólowo. Masaż rozgrzewający 
doskonale poprawia krążenie krwi, ma także działanie relaksujące.

Precyzyjny masaż dzięki 2 obrotowym głowicom z aż 8 punktami masującymi, które 
rozmasują wybrany odcinek Twojego ciała. Głowice poruszają się w lewo i prawo obra-
cając się w przeciwnych kierunkach, głęboko uciskają ciało symulując ruchy masażu 
Shiatsu. Kierunek obrotu głowic można zmieniać.

Zalety zastosowania masażera: rozluźnianie napiętych i przykurczonych mięśni, działanie prze-
ciwbólowe, działanie rozgrzewające, przyspieszenie regeneracji mięśni, wspomaganie redukcji 
tkanki tłuszczowej i cellulitu, relaks po ciężkim dniu, kojący nerwy i uspokajający, ułatwiający 
zasypianie.

Idealny do kompleksowego masażu różnych części ciała:
• szyi, ramion, karku
• różnych odcinków pleców i brzucha 
• rąk, stóp, nóg, ud, pośladków.
Panie docenią go, jako sprzymierzeńca w walce z cellulitem.
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2 obrotowe głowice
8 punktów masujących

Masaż Shiatsu jest to rodzaj głębokiego, uciskowego masażu do rozluźniania napiętych 
mięśni, redukcji bólu i poprawy krążenia krwi. Poduszka masująca jest polecana do wyko-
nywania masażu:
• relaksującego
• rozluźniającego
• rozgrzewającego.

Produkty, które zostały stworzone z myślą 
o Twoim zdrowiu. Pragniemy, aby dbanie 
o zdrowie stało się łatwiejsze. OPTIMUM MED 
to nie tylko domowe masażery, ale także 
nowoczesne ciśnieniomierze i termometry 
na podczena podczerwień. Sprawdź naszą ofertę, aby 
dbanie o siebie stało się przyjemnością!

Zrelaksuj się! 
Nowoczesna poduszka masująca Nowoczesna poduszka masująca OPTIMUM MED jest idealna dla wszystkich, 
którzy odczuwają dyskomfort mięśniowy. Wystarczy jedna sesja dziennie, aby 
uwolnić się od napięcia i bólu spiętych mięśni po ciężkim, stresującym dniu. Regu-
larne używanie masażera może poprawić funkcjonowanie całego ciała. Urządzenie 
idealnie sprawdzi się do masażu karku, szyi, ramion a także pleców, stóp, nóg czy 
brzucha. Dla podniesienia komfortu i efektów przy przewlekłych bólach możesz 
wykonać masaż rozgrzewający dzięki funkcji ogrzewania światłem – termoterapii. 
Odpowiedni do wykonywania masażu w każdej pozycji, może być używany 
w dowolnym miejscu np. w domowym zaciszu, w biurze, a także w samochodzie. 


