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Link do produktu: https://www.salemed.pl/poduszka-z-masazem-shiatsu-p-2282.html

Poduszka z masażem shiatsu
Cena brutto

218,00 zł

Cena netto

177,24 zł

Cena poprzednia

279,00 zł

Dostępność

Szybka wysyłka - 24H

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SM-EKO-SP-7H

Opis produktu
Poduszka masująca Shiatsu z podgrzewaniem. Najnowszy model marki HoMedics.

Wyjątkowa poduszka masująca shiatsu z dodatkową funkcją podgrzewania zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Ten model poduszki wykonany jest z
czarnego, skóropodobnego tworzywa, które jest bardzo łatwe do czyszczenia. Ma wbudowany bardzo nowoczesny, rotacyjny mechanizm masujący, który ugniatając
mięśnie szyi, barków czy pleców uwalnia od napięcia mięśniowego czym przynosi znaczną ulgę. Mechanizm masujący składa się z 4 kul - po 2 z każdej strony.
Poduszka masująca posiada opcje masażu Shiatsu z podgrzewaniem oraz bez. Sterowanie poduszki odbywa się za pomocą prostych i czytelnych przycisków
umiejscowionych z boku poduszki.
Za pomocą poduszki masującej można masować różne obszary ciała, co widoczne jest na poniższym obrazku:
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Dodatkowo ta poduszka masująca posiada funkcję nagrzewania, która przyspiesza działanie masażu, ogrzewając masowane mięśnie. Masaż można wykonywać zarówno
z, jak i bez użycia funkcji podgrzewania. Dodatkową zaletą jest fakt, że podczas masażu można się kompletnie zrelaksować, gdyż jedyne, co trzeba zrobić to
odpowiednio się ułożyć, a masażer zamontowany w poduszce wykona wszelką pracę za nas.
Poduszka ma niewielkie rozmiary, co czyni ją łatwą w przenoszeniu, ale także powoduje, że można doskonale wpasować ją w różne części ciała i masować kark i barki,
dolną część pleców, uda czy łydki.
Poduszka posiada wbudowany mechanizm zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem, który automatycznie wyłącza poduszkę po 15 minutach nieprzerwanego
użytkowania.
Poduszka masująca posiada gwarancję na 3 lata.

GWARANCJA 36 miesięcy.

Zalety - Poduszka masująca:
Poduszka do masażu posiada pokrycie wykonane z łatwego do czyszczenia materiału skóropodobnego
Długość poduszki 42 cm, szerokość 21 cm
moc: max 24W
Wbudowany mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem
Łatwe sterowanie za pomocą dwóch przycisków
Możliwość swobodnego wykorzystania poduszki do masażu szyi, ramion, pleców itd.
Poduszka masująca wyposażona została w nowoczesny, rotacyjny mechanizm masujący
Głęboki, ugniatający masaż Shiatsu uwalnia nawet od dużego spięcia mięśni
Kojące ciepło przyspiesza działanie masażu
Możliwość korzystania z samego masażu lub masażu z nagrzewaniem
Długi przewód zasilający
Wersja urządzenia przeznaczona na rynek polski

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
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