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QUATTROMED V
MASSAGEDYNA

Låt dig masseras av varsamma, energigivande massagehuvuden och 
intelligent 3D-massageteknik. Den justerbara djupvärmeterapin ihop 
med två massagehuvuden ger garanterad effekt på spända muskler 
och leder.

Aktivera den uppfriskande vibrationsmassagen med fjärrkontrollen 
för att hjälpa till att förbättra cirkulationen och stimulera 
lymfsystemet. Massagedynan kan också anpassas till olika 
kroppslängder med sin 2-vägs höjdjustering.

MASSAGEDYNA I FRAMKANT –
MASSAGEHUVUDEN MED JADE - DJUP VÄRMETERAPI - 3D MASSAGE -  HÖJDJUSTERING

BRAINTRONICS

ADDERA AVSLAPPNING I 
VARDAGEN. DET ÄR LÄTT!

Santé Sweden AB

www.massagestolhemma.se  
Tel. 020-27 27 20 
info@santesweden.se

TILLGÄNGLIGA FÄRGER

TEKNISK DATA

Modell 

Mått 

Vikt 

Spänning 

Strömförbrukning 

Programtid 

Braintronics® 

Quattromed V BT

Rygg 45 x 75 x 20 cm 

Säte 45 x 7,5 x 42 cm 

10 kg

110-240 V ~ 50/60 Hz

24 V, 2,5 A

60 W

15 minuter

21 minuter

Certifikat 

Röd | Svart
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Den mänskliga hjärnan är ett komplext organ som 

består av miljoner av små nervceller, kallade neuroner. 

Varje cell producerar konstant små elektriska impulser. 

Varje tanke, varje ljud och varje intryck, allt överförs och 

kommuniceras genom dessa små elektriska impulser. 

Elektricitet är så att säga hjärnans språk. Summan av 

dessa impulser kan detekteras och registreras genom att 

använda ett EEG som visar den elektriska aktiviteten på 

en graf som skriver ut vågliknande mönster.

Med Braintronics® som kombinerar ljudstimulering och 

guidad meditation med en lugnande massage kan 

hjärnvågorna stimuleras för att uppnå olika tillstånd av 

avkoppling. Oavsett om du vill öka din koncentration, 

stressa ner eller bara koppla av en stund.

BODY MIND+

FUNKTIONER

BRAINTRONICS®

Braintronics®-teknologin synkroniserar dina hjärnvågor via ljudstimulering, som i kombination med ett 
specialutvecklat massageprogram låter dig uppnå maximal avslappning.

stimulation system

RULLMASSAGE
Behaglig rullmassage ger avslappning 
och uppmjukning. Passar utmärkt som 
avslutande massage och återhämtning.

HASTIGHET
Massagehastigheten är justerbar

VIBRATION 
Vibrationsmassagen tränger djupt in i 
musklerna och stimulerar cirkulationen.

RYTMISK HANDKANTSMASSAGE 
Korta, knackande, trummande rörelser 
ökar hudens blodcirkulation och mjukar 
upp stela muskler. I höjd med lungor och 
bröstrygg kan det ha en slemlösande 
effekt.

VÄRME MED JADE 
Jade har en naturlig lagringsförmåga och 
ledning av värme. Högkvalitativa 
jadestenar sitter integrerade i 
massagehuvudena och ger en djup värme 
och avkopplande effekt.

AUTO-PROGRAM 
Specialutvecklade automatiska program 
med ett brett omfång av massagetekniker 
för hela kroppen. Värmefunktionen kan 
även ställas in efter behag.

SHIATSU 
Shiatsu (fingertryck) är ett slags 
kroppsterapi med ursprung i Japan. 
Massagetekniken består av mjuka, 
rytmiska och långa sträckningar och 
cirkelrörelser. Målet med Shiatsu är att 
stimulera enskilda kroppsdelar och 
mobilisera musklerna.

PUNKTMASSAGE 
Särskild punktmassage kan väljas med 
manuell styrning.

BREDDINSTÄLLNING 
Avståndet mellan massagehuvudena kan 
ställas in (i tre nivåer - smal, medium och 
bred.

HÖJDJUSTERING
Reglera höjdnivån på massagehuvudena i 
två steg.

3D-MASSAGE
Med den nya 3D-tekniken rör sig 
massageroboten inte bara uppåt och 
nedåt, utan även framåt och bakåt.

10:30 AM
100%

PURE SOUNDPERSONAL GROWTH
LETTING GOREGENERATIONSTRESS MANAGEMENT

QUATTROMED V




