
Vrhunske naprave za brezkompromisno sprostitev:

VITALNEK, VITALREFLEX, VITALMAX, MINI-ELITE

Masaže 
v udobju vašega doma



INOVATIVEN SISTEM 

MASAŽNIH KROGLIC

PREPROSTO VSESTRANSKI

Idealen za uporabo doma, v službi, med delom 

za računalnikom, v avtu, na potovanju ...

12 V polnilna vtičnica (uporaba v avtu, 

tovornjaku, čolnu, prikolici ...)

Primeren za kateri koli del telesa - 

od vrata do podplata,

S pomočjo grelne terapije uporaben tudi za 

vtiranje protibolečinskih krem.

SPECIALIST 
ZA VRAT IN RAMENA

VITALNEK - masažni pas z naprednim

Shiatsu 3D masažnim mehanizmom

in z globinsko grelno terapijo 

Masažni mehanizem ima 8 mehkih 

silikonskih kroglic, ki se vrtijo in 

masirajo. Uporabnik to čuti kot shiatsu  

pritisk s prsti. Sprošča napetosti in 

razbija vozličke
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OD VRATA
DO PODPLATA

Lična in ergonomska oblika s 

podaljšanim pasom za roke 

omogočata natančno nastavitev 

masaže na želeni del telesa - od 

vratu, ramen, hrbta, pasu, 

stegen, meč, podplatov ...

Uporabljate ga lahko kjerkoli, 

brez vsakršnega naslona. 

Preprosto ga namestite okrog

vratu med delom, počitkom ali 

celo med vožnjo.

VITALNEK je majhen, praktičen 

in zmogljiv.

Uporaba pri delu za računalnikom

Masaža trebušnih mišic

Masaža stegen proti celulitu

Masaža stopal

TELO VAM BO 

HVALEŽNO

Prestavljate ga na

dele telesa, kjer

potrebujete masažo

in sprostitev.

Učinkovito gnetenje

in izjemna grelna 

terapija prodirata 

globoko v tkivo in 

sproščata mišice, 

pospešujeta prekrvavitev,

zmanjšujeta napetosti, 

pomirjata in sproščata 

telo in duha.

Masažni pas VITALNEK 

lahko zaradi svoje 

priročnosti odnesete s 

seboj prav povsod - v zato 

namenjeni posebni torbi.
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NA JBOLJŠI 
PROTIBOLEČINSKI 
OBLIŽ ZA VAŠ KRIŽ

VITALMAX - Ergonomsko oblikovana 

3D Shiatsu masažna blazina 

z globinsko grelno terapijo. 

UPORABNA POVSOD

V blazino je vgrajenih 8 prstom podobnih masažnih 

glav, ki se sinhronizirano vrtijo in smer vrtenja 

menjajo vsako minuto. Masažne glave so iz 

posebnega silikonskega materiala, zato masaža 

nikoli ni premočna ali pregroba.

Funkcija gretja pod vplivom masaže globoko prodira 

v notranjost, sprošča, blaži bolečine in vnetja. 

Za večji učinek lahko uporabite tudi protibolečinske 

kreme, ki jih bo masaža vtrla globoko v boleči predel 

telesa.

Masažna blazina VitalMax je zaradi svoje ličnosti 

priročna in lahko prenosljiva, zato je primerna za 

uporabo doma, v pisarni, na dopustu …

Uporabljate jo lahko tudi za masažo drugih delov 

telesa: trebuh, stegna, meča, podplati, dlani ...

Izvrstno se prilega liniji 

vašega spodnjega dela hrbta, 

kjer se najpogosteje 

pojavljajo bolečine zaradi dolgotrajnega 

sedenja, prisiljene drže ali stoječega dela.

EDINSTVENO 

PRILEGANJE
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DA BO VSAK KORAK 

LAHEK KOT OBLAK
VITALREFLEX je izjemno fleksibilen masažni aparat za noge. 

Uporablja se lahko za dva namena: nudi izjemno masažo vaših 

stopal, ali pa je moderni pohištveni dodatek v obliki tabureja.

Visokofrekvenčna  

masaža za hitro 

sprostitev stopal 

in premagovanje 

utrujenosti.

Akupresurna masaža 

gležnjev z zračnimi 

blazinami in s funkcijo 

gnetenja s tremi 

prilagodljivimi stopnjami.

Trije samodejni masažni 

programi za takojšnjo 

sprostitev.

Pralni in zamenljiv 

higienski nastavek za 

stopala.

Nepogrešljiva toplotna 

terapija za pospeševanje 

prekrvavitve.

V pokrovu je grelni 

mehanizem, ki se po želji 

lahko vklopi, tako se 

bodo vaše noge ali 

zadnjica prijetno grele.

Vgrajene masažne glave opravljajo različne funkcije: ena masažna glava 

skrbi za masažo prstov, perifernih živcev in majhnih žilic na prstih, kar 

izboljša prekrvavitev in ogreje hladna stopala.

Druga glava skrbi za lok stopala, ga ogreje in pričara masažo 

tapkanja s prsti. Pritiska tudi na Yongquan točko, ki je 

povezana s prebavnimi in dihalnimi funkcijami. 

Visokofrekvenčna vibracijska glava simulira 

tapkanje po utrujenih mišicah. Ta vrsta masaže 

vpliva na sprostitev in dober spanec.

Zračne blazine  

čvrsto objamejo 

celotno stopalo in ga 

držijo trdno na 

mestu. S tem je 

masaža sprednjega 

dela podplata čim 

bolj efektivna.

BALZAM

ZA VAŠE 

PODPLATE

1

2

3
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NASTAVLJIV POČIVALNIK NOG
IN RADIALNO PODNOŽJE

Zaradi radialne oblike podnožja je guganje
zelo enostavno. Počutili se boste celo bolje 
kot na pravi gugalnici!

 Masaža  Meditacija  Počitek  Tapkanje

NA JBOLJ IDEALNA SPROSTITEV 

DUHA IN TELESA
MINI ELITE - 2v1 gugalnik in masažni stol

Ima večstopenjsko nastavljivi hrbtni del 

s počivalnikom za noge 

Masaža celotnega 
 ali le zgornjega dela  hrbta

Masaža spodnjega 
dela hrbta

TRIJE NAČINI 

ZA MASAŽO HRBTA

Celovita ali delna masaža hrbta na 50 cm 

dolgi vertikalni površini - masaža spodnjega ali

zgornjega dela hrbta in masaža celotnega dela, 

kjer se masažne glave pomikajo po vsej dolžini.

Zaradi majhnosti in fleksibilnosti je Mini Elite 

primeren za vsak prostor.

Ramenski predel:
4 masažne glave 
za masažo vratu in ramen, 
ki krožijo naprej in nazaj

Hrbtni predel:
4 masažne glave za gnetenje
2 masažne glavi za tapkanje

Vse masažne glave po želji
uporabljajo tudi grelni sistem

V sedalnem delu se po želji lahko 
vklopi visokofrekvenčna masaža
za  efektivno masažo zadnjice
in stegen

1

3

V HRBTNI DEL VGRA JENE 

MASAŽNE GLAVE VZDOLŽ 

HRBTA NUDIJO RAZLIČNO 

TOČKOVNO MASAŽO:

2
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Za Slovenijo in Hrvaško uvaža in prodaja

BRALKO d.o.o.

Šmartno ob Paki 134  |  3327 Šmartno ob Paki 

Tel: +386 3 891 55 60  |  GSM +386 41 680 451

bralcom@siol.net  |  www.bralko.si 


