Massmed - Zdrowie i relaks
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę nowoczesnych foteli do masażu łączących zaawansowaną
technologię ze zdobyczami dalekowschodnich technik masażu. Oferta przedstawia wynajem foteli
masujących Massmed.

Massmed to firma działająca w sektorze zdrowego stylu życia. Jesteśmy pionierami w zakresie
samoobsługowych i niedrogich specjalistycznych punktów masażu Strefa Relaksu na polskim rynku.
Oferujemy fotele do masażu, których relaksacyjno-lecznicze właściwości sprawdziły miliony
użytkowników na całym świecie.
Massmed współpracuje z wiodącymi, światowymi producentami urządzeń do masażu, co gwarantuje
najwyższą jakość naszych usług i produktów, o których niezawodną pracę oraz estetyczny wygląd dba
nasz wykwalifikowany personel.

Współpraca z Massmed wygląda następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybieramy optymalne miejsce pod fotele masujące Massmed na Państwa uroczystości.
Ustalamy warunki współpracy.
Tworzymy do Państwa nieruchomości Strefę Relaksu składającą się z najwyższej jakości,
eleganckich foteli masujących.
Dodatkowo, nasze hostessy mogą świadczyć obsługę urządzeń dla Państwa klientów w celu
zapewnienia pełnego relaksu według indywidualnych preferencji klienta.
Czerpią Państwo wyłącznie korzyści i zyski z działania foteli do masażu!

Korzyści z posiadania foteli masujących Massmed w Państwa firmie

DBANIE O ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE KLIENTÓW


Likwidacja stresu, napięcia mięśni i bólu głowy



Zwiększenie poziomu hormonów szczęścia, endorfin



Poprawa krążenia i oczyszczenie organizmu z toksyn

śWIETNY WYGLĄD I MAŁA POWIERZCHNIA


Uatrakcyjnienie oferty Państwa uroczystości



Estetyczny, doskonale komponujący się z otoczeniem wygląd
foteli masujących



Bardzo efektywne wykorzystanie bardzo małej powierzchni
(kilka metrów kwadratowych)

PRZYJAZNE WARUNKI UMOWY


korzystne ceny wynajmu najwyższej jakości foteli masujących



szybki serwis, łatwość obsługi i użytkowania.



pełne ubezpieczenie od uszkodzeń urządzeń

Funkcje masażu
Fotel zapewnia kompleksowy zabieg masażu całego ciała przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych
rodzajów masażu.
Masaż pleców - masaż przeprowadzany jest od ramion i szyi,
przez górną część tułowia po lędźwie przy zastosowaniu pięciu
technik:
*
*
*
*
*

Shiatsu (nacisk palcami)
Wałkowanie
Ugniatanie
Ostukiwanie
Wałkowanie z częściowym ostukiwaniem

Masaż pleców rozluźnia napięte mięśnie, poprawia krążenie krwi,
pomaga dostarczyć składniki odżywcze w okolice kręgosłupa oraz
relaksuje. W efekcie nasz organizm odczuwa przyjemne ciepło i
odprężenie, nawet po krótkim, kilkuminutowym zabiegu.

Masaż pośladków - 3 poduszki powietrzne o
zmiennym naprężeniu zapewniają doskonały
masaż uciskowy pośladków i ud. Ponadto, masaż
wspomagany jest dwiema kulami wibracyjnymi w
celu zapewnienia pełnego i głębokiego odprężenia.

Masaż łydek - masaż pneumatyczny łydek z
dołu do góry poprawia krążenie krwi i limfy w
nogach oraz zmniejsza uczucie ciężkich nóg.
Działa relaksująco i odprężająco.

Korzystne dla zdrowia efekty płynące z masażu:
ZWIĘKSZENIE POZIOMU ENDORFIN
To jeden z najwspanialszych rezultatów masażu. Endorfiny, to tak zwane hormony szczęścia, które
wywołują bardzo dobre samopoczucie, redukują bóle i wspomagają szybszy powrót do zdrowia osób
chorych.
LIKWIDACJA NAPIĘCIA I BÓLU GŁOWY
Udowodniono, że zwiększony poziom endorfin likwiduje wywołane stresem spięcie mięśni oraz
zmniejsza częstotliwość i intensywność bólów głowy. Już 3 minutowy
masaż może poprawić nastrój i morale Państwa pracowników
i klientów, co pozytywnie wpłynie na wydajność pracy.
POPRAWA KRĄŻENIA
Masaż mięśni poprawia przepływ krwi w układzie krążenia
powodując szybsze dostarczanie elementów odżywczych do
wszystkich komórek, a także oczyszczenie organizmu z toksyn.
ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI
Masaż rozluźnia obolałe bądź napięte mięśnie.
(na podst. badań przeprowadzonych przez American Massage Therapy
Association - www.amtamassage.org)

Nasi Klienci

Specyfikacja techniczna:
Kolor: Czarny
Wymiary: dł.95/ szer.100-130/ wys.115 cm
Pobór mocy: 220-240V, 50-60HZ, 180W
Certyfikaty: CE

Kontakt
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
propozycji!
W
celu
ustalenia
szczegółów
współpracy prosimy o kontakt:

Maciej Buchowski
mbuchowski@massmed.pl
+48 692 476 750

