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REFLEXOMED II
FOTMASSAGEMASKIN



FOTREFLEXZONER
Zonterapi jämfört med en helkroppsmassage har fördelen av att det finns 
ca. 72 000 nervändar från olika organ i fötterna. En noggrant utförd massage 
kan påverka kroppen på ett positivt sätt och öka det personliga 
välbefinnandet.

>  Om fötterna försummas kan det påverka hela kroppen.
> Muskelspänningar i kroppen kan uppstå till följd av dålig hållning.

Det kan i sin tur ha negativa effekter på ryggraden och nervkanalerna
och resultera i andra fysiska åkommor..

> Sömnproblem och kalla fötter är oftast en följd av störningar i
cirkulationen.

>  Överdrivet sittande och fysisk inaktivitet kan orsaka blodstockning,
svullna ben och muskelkramper.

>  Låt dina fötter återfå tillräcklig energi så att venerna som är inbäddade i
musklerna kan transportera blodet genom hela kroppen igen.

LÄTTA FÖTTER – AVSLAPPNAD – BOOSTAD
ReflexoMed II masserar effektivt alla delar av dina fötter och fotsulor. 
Shiatsurullar och lugnande akupressurkuddar ger dig känslan av att fingrar 
och händer masserar dina fötter.

Två automatiska massageprogram stimulerar varsamt reflexpunkterna på 
fotsulorna och verkar lugnande. Justera styrkan genom att välja mellan tre 
olika intensitetsnivåer.

Massage av fotreflexzonerna kan bland annat stimulera ämnes-
omsättningen, blodcirkulationen, matsmältningen och hjälpa kroppens 
självläkande process. Ju mer vi bryr oss om våra fötters vitalitet, desto bättre 
är det för vår kropp. Fötterna ska ses som ett mikrosystem där hela 
organismen speglas och kan behandlas individuellt.
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FOTZONTERAPI 
Zonterapi återupplivar musklerna i fötterna och har en 
harmoniserande effekt på nästan alla organ i 
kroppen.

AUTOMATISKA PROGRAM 
Specialutvecklade automatiska program som ger en 
variation av olika massagetekniker. Värmefunktionen 
fungerar samtidigt.

LUFTKUDDEMASSAGE 
Luftkuddar som fylls och pressar i en pumpande 
rörelse skapar naturliga muskelreflexer. Detta är 
särskilt välgörande i vad- och fotområdet.

FUNKTIONER

REFLEXOMED II

insidan

RULLMASSAGE 
Skönt och välgörande för trötta fötter. Hastigheten 
är justerbar i tre nivåer.

AKUPRESSURPUNKTER 
Viktiga akupressurpunkter på vader och vrister 
masseras.

3D-MASSAGE 
Ny teknik där massageroboten rör sig uppåt och 
nedåt, såväl som framåt och bakåt.



Mått: 48,1 x 40,2 x 24,8 cm 

8,5 kg

Spänning: 

Strömförbrukning: 

Gångtid: 

Certifikat:

TEKNISKA DATA

REFLEXOMED II
FOTMASSAGEMASKIN

Santé Sweden AB
Tel. 020-27 27 20 | info@santesweden.se 
www.massagestolhemma.se

AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 

65 watt

Vikt:

15 minuter




