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Kratek opis
Profesionalni masažni stol Helsinki je prava izbira za vse, ki si želijo odličen stol ter vrhunsko udobnost sedenja. Narejen je
iz kakovostnega materiala, ki ponuja visok nivo udobja in hkrati očara z odličnim izgledom. Trpežna konstrukcija poskrbi za
dolgo življenjsko dobo stola, funkcije nastavljanja naslonjala in sedala pa omogočajo popolno prileganje vsakemu
uporabniku.
Helsinki je najnovejši profesionalni masažni avtomatizirani stol, je zelo napreden izdelek, in združuje najsodobnejšo
tehnologijo z vsem ustreznim znanjem tradicionalne orientalske medicine.
Dolgoletne raziskave na tem področju so nam prinesle priložnost, da uživamo v visokokakovostni profesionalni masaži samo
s počivanjem na tem neverjetnem stolu. Zasnovan in izdelan v najmanjših podrobnostih, je opremljen z vso tehnologijo,
uporabljeno za udobje, o katerem lahko sanjate. Negativni kisikovi ioni se sprostijo poleg glave, da očistite zrak in
izboljšate imunski sistem. Masaža se izvaja temeljito z uporabo zelo zapletenega sistema, ki izhaja iz tradicionalne
orientalske masaže. Določenih je 12 glavnih točk fokusnega tlaka in na njih je zgrajen bolj strukturiran pristop. Teh 12
tlačnih točk, ki pokrivajo celotno telo, od glave do nog, predstavljajo glavne korake masažnega programa, vključno z
rokami in rastlinami nog.
Tehnoloških čudežev za tem stolom zagotovo ni konec. Napredni sistemi pozicioniranja in ravnotežja vam omogočajo, da
izberete svoj najljubši položaj in kot dvigala, vendar je vse manevriranje skrbno zasnovano, da ne potrebujete več kot nekaj
centimetrov več od dejanske velikosti stola. Potrebujete le nekaj cm, da greste vodoravno, ali da začnete težiti nič, način, ki
vam omogoča, da samo lebdite, širite težo telesa na najboljši možni način, da se sprostite od masaže.
Ergonomska krivulja hrbta ni samo ukrivljena, ampak dejansko tvori obliko LS, ki se popolnoma prilega vašemu hrbtu in
omogoča, da se vibracije enakomerno, a postopoma širijo po vašem telesu. Masaža roke je zaključena z zračnim pritiskom
in vibracijami, kar je skladno z nauki tradicionalne orientalske masaže, povezanimi s temi žarišči. Poleg tega boste našli
grelce, nameščene samo pod strateškimi točkami, ki bodo ogrevale in olajšale vaše mišice z infrardečo povezavo, nekakšen
klobuk, ki ga nabere naše telo, prispeva k dobri presnovi in dobrem delovanju celic.
Masažne "roke" so programirane za premikanje po poti, ki jo oblikujejo naši ključni žariščni pritiski na izračunan in
natančno določen način, ki se od pravega maserja mimogrede nima ničesar naučiti. Kartiranje tlačnih točk je nedvomno

temeljito. Kljub temu je masaža prilagodljiva po želji, glede na naše individualne potrebe. 28 zračnih blazin, 9 ventilov in 1
zračna črpalka bodo zagotovo omogočali prilagajanje. Stavite, da je na voljo 6 avtomatskih programov:
Sprostite se: zvečer, ne predolgo, da bi odpravili utrujenost dneva.
Polno: skupno 15 minutni program, ki prenese vse vaše ključne točke goriščnega tlaka.
Vrat in ramo: udoben in priporočljiv tistim, ki trpijo zaradi migrene ali bolečine v vratu.
Ache Relieve: za mehčanje mišic, lajšanje bolečin in okorelosti, navdih za tradicionalno orientalsko metodo Gua Sha.
Hrbet in pas: popoln za zdravje spodnjih okončin
Udobno: misel za starejše, popolna, a sladka in nežna.
3D zvočniki, dostopnost Bluetooth, popolna prilagodljivost in številne druge zelo napredne tehnologije dopolnjujejo ta
neverjetni izdelek. Toliko veščin in znanja, uporabljenega za udobje, je priložnost, kot nihče drug, da imamo vedno na
dosegu roke profesionalno masažno roko.
Tehnične lastnosti:
Višina: od 92 do 122 cm
Širina: 81 cm
Dolžina: od 150 do 179 cm
Teža: 86,5 kg
Materiali: Eko usnje
Pošljite povratne informacije

