
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.
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