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Stres, napięcia mięśni, bóle pleców przyjmują różne formy, ulga
natomiast przychodzi w jednym niesamowitym opakowaniu.
Fotel z masażem HT-125 firmy Human Touch zapewnia odprężający masaż, który skutecznie zmniejsza napięcia, łagodzi
bóle pleców, pozostawiając uczucie witalności. Codzienny 15 minutowy masaż terapeutycznie pobudza Twój układ krążenia
oraz układ odpornościowy, nie wspominając o Twoim dobrym samopoczuciu.
Usiądź, więc na miękkim skórzanym fotelu, oraz wybierz jeden z trzech ożywczych zaprogramowanych sesji masażu,
które profesjonalnie wykorzystują 5 technik stosowanych przez specjalistów terapii kręgosłupa i pleców.
Ustaw mechanizm masujący w miejscu gdzie tego najbardziej potrzebujesz, aby poczuć ulgę od szyi po lędźwie. Wykonany z
najlepszych materiałów z zastosowaniem najnowszych technologii, model HT -125 jest wspaniałym dodatkiem zarówno do
Twojego zdrowia fizycznego jak i Twojego salonu.
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HT 
Więcej właściwości dla większej wygody

PILOT SYERUJĄCY to wszystko co masz pod palcami

Dwuwarstwowa poduszka
pod głowę.
Tekstylne
„okno” dla
intensywniejszego
masażu szyi

Automatycznie
rozkładane
oparcie

BOK

Podnóżek do masażu
stóp i łydek

Elastyczne siedzisko
dopasowujące się do
kształtu.

PRZÓD

Regulacja wysokości ramion -3 poziomy

Luksusowe skórzane obicie.
Funkcja rozciągania całego ciała

Kolor
czarny
brązowy
czerwony
beżowy

71

111,7

WYMIARY

5 zaawansowanych technik masażu

10

175

Relaks. Regeneracja. Rewelacja

HT 125 w tej pięknej, lśniącej formie dysponuje jedną z najbardziej zaawansowanych
technologii masażu, która umożliwia pełną ucieczkę przed codziennym stresem , a fotel
doskonale wpasowuje się nawet w najbardziej wyszukane wnętrza.

PODNÓŻEK DO GŁĘBOKIEGO MASAŻU
STÓP I ŁYDEK.

3 OŻYWCZE PROGRAMY
MASAŻU.

Masując łydki w sposób limfatyczny wypycha krew ze stóp
w stronę serca, umożliwiając lepszy dopływ świeżej krwi do
łydek i stóp, łagodząc dolegliwości kończyn. Ta
opatentowana technologia dostępna jest jednym
produktach firmy Human Touchç

Wybierz spośród trzech
automatycznych programów
masażu: masaż całościowy masaż
górnej lub dolnej partii pleców
celem zmniejszenia bólów pleców
oraz napięcia mięśniowego.

ELASTYCZNE SIEDZISKO DOPASOWUJĄCE
SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA.

FUNKCJA ROZCIĄGANIA
A CAŁEGO CIAŁA.

Elastyczna wiskozowa poduszka siedziska dopasowuje się do
kształtu Twojego ciała zapewniając wygodę podczas siedzenia
nawet wtedy, gdy fotel jest wyłączony.

Podczas gdy podnóżek delikatnie chwyta
Twoje nogi, oparcie powoli oddala się,
rozciągając kręgosłup a tym samym
zwiększając przepływ krwi do kręgów i dysków.
W ten sposób skutecznie ożywiać dolną partię
pleców.

GŁĘBOKI MASAŻ SZYI.

MODNE WYKOŃCZENIE.

Usuń poduszkę pod głowę a ukaże się: „tekstylne
okno ”.Dzięki temu masaż karku jest bardziej
dokładny i intensywniejszy.

Obicie wykonane z najlepszej jakości skóry
w modnych kolorach sprawia, że model HT
-125 stanowi wspaniały dodatek do wystroju
każdego wnętrza.
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