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Zalety zastosowania masażera: usunięcie napięcia mięśniowego; działanie przeciwbólowe; dzia-
łanie rozgrzewające; przyspieszenie regeneracji mięśni; wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej i 
cellulitu; relaksuje po ciężkim dniu; poprawia jakość snu.

Komfort użytkowania, masażer jest wykonany z przyjemnej w dotyku miękkiej 
ekologicznej skóry i oddychającej tkaniny siateczkowej niepowodującej podraż-
nień. W zestawie posiada 2 zasilacze: sieciowy i samochodowy, możesz go 
używać tam gdzie zechcesz. Zrelaksuj się w domu, w biurze, a nawet podczas dłu-
gich podróży samochodem.

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

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

2 obrotowe głowice z aż 16 punktami masującymi precyzyjnie rozmasują dowolny odcinek 
Twojego ciała. Głowice poruszają się w lewo i prawo obracając się w przeciwnych kierun-
kach, głęboko uciskają ciało symulując ruchy masażu Shiatsu. Kierunek obrotu głowic 
można zmieniać.

3 prędkości masażu pozwalają na dobranie intensywności i szybkości masażu do Twoich 
indywidualnych potrzeb. Idealne dopasowanie zapewniają specjalne uchwyty na ręce, które 
pozwalają na regulację ucisku i ułożenia masażera.

Intuicyjny panel sterownia, prosta obsługa za pomocą czterech przycisków:

• włączanie/wyłączanie

• ogrzewanie

• zmiana kierunku obrotu głowic

• regulacja prędkości masażu.

Kompleksowy masaż różnych części ciała:
• szyi, ramion, karku • różnych odcinków pleców i brzucha • stóp, nóg, ud, pośladków.

Masaż:
• relaksujący • rozluźniający • rozgrzewający.

Masaż uda

Masaż pleców

Do użycia w samochodzie

Masaż stóp

Masaż brzucha

Masaż ramion i szyi

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!

Twoja domowa strefa relaksu! 
Zrelaksuj się dzięki nowoczesnemu masażeZrelaksuj się dzięki nowoczesnemu masażerowi OPTIMUM MED. Wystarczy jedna 
sesja dziennie, aby uwolnić się od napięcia i bólu spiętych mięśni. Regularny masaż 
może poprawić funkcjonowanie całego ciała. Urządzenie idealnie sprawdzi się do 
masażu karku, szyi, ramion a także pleców, stóp, nóg, pośladków czy brzucha. 
Panie docenią go, jako sprzymierzeńca w walce z cellulitem. Dla podniesienia kom-
fortu i efektów przy przewlekłych bólach możesz wykonać masaż rozgrzewający 
dzięki funkcji ogrzewania światłem – termoterapii. Masażer może być używany w 
dowolnym miejscu: w domowym zaciszu, w biurze, a także w samochodzie. dowolnym miejscu: w domowym zaciszu, w biurze, a także w samochodzie. 


