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FOOTINN II

Mått & Dimenstioner:

Vikt:

Spänning:

36,5 x 35 x 18 cm

3,1 kg

Input: AC 100 -240 V, 50/60 Hz, 800 mA 

Output: DC 12 V, 2000 mA

24 watt

15 minuter

Strömförbrukning:

Timer:

TEKNISKA DATA

FOOTINN II
FOTMASSÖR

FOTMASSÖR

Certifikat:

Importör: Santé Sweden AB | Telefon 020-27 27 20 | 
info@santesweden.se | www.massagestolhemma.se



SPECIALFUNKTIONERFOTENS REFLEXZONER ÄR KROPPENS SPEGEL
Zonterapi av foten är i princip som en helkroppsmassage med högt 
välbefinnande. Genom att försiktigt stimulera flera reflexpunkter längs 
foten, kan organ såsom matsmältningssystemet förbättras. Fotreflexologi 
tillhör de äldsta och mest naturliga sätten att hålla kroppen balanserad. 
En genomsnittlig dag går vi cirka 5 kilometer.

Beräknat på den genomsnittliga livslängden kan människor nå ungefär 1 
miljon kilometer i livet. Vanligtvis har vi skor som är för hårda eller för tunga 
så det är inte förvånande att våra fötter lider av detta. Belöna bara dina 
fötter med en lugnande massage i FootInn II

FOOTINN II

ZONTERAPI
Stimulerar musklerna och nerverna i fötterna och har en 
harmoniserande effekt på nästan alla organ i kroppen.

LUFTKUDDEMASSAGE
Ger naturliga muskelreflexer som är särskilt fördelaktigt 
för vader, vrister och fötternas sidor..

RULLMASSAGE FÖR FOTSULOR
Skön fotmassage som stimulerar nerver och 
nervändar och får musklerna att slappna av.

VÄRME
En djupverkande och värmestrålande effekt som är  
fördelaktig mot muskelspänningar och ger en 
snabbare avslappning.

HÄLMASSAGE
Särskild massage för hälområdet med speciella 
akupressurluftkuddar och rullmassage.

Insidan av FootInn II

ZONTERAPI FÖR FÖTTERNA

> 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 cirkulationsstörningar.

> 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.

Zonterapi har fördelen att det finns ca 72.000 nervändar av olika nervtrådar i fötterna som påverkar kroppen på ett positivt sätt och förbättrar ditt 
välmående. Massage och behandling med zonterapi av fötternas reflexzoner kan bland annat stimulera ämnesomsättningen, 
blodcirkulationen, matsmältningen och även  kroppens självläkande processer. Ju mer vi tar hand om våra fötter, desto bättre för övriga kroppen. 
Fötterna är som ett microsystem som reflekterar alla organ i kroppen och som genom fötterna kan behandlas individuellt. 
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