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AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ GERINCTERÁPIÁS
MASSZÁZSRENDSZER

agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer

Az emberi agy egy komplex szerv –
számtalan idegsejtből áll, amiket
neuronoknak is neveznek. Minden
sejt folyamatosan apró elektronikus impulzusokat bocsát ki.
M inden gondolatot, minden
hangot és minden benyomást,
mindent az apró elektro-nikus
impulzusok köz vetítenek; ez
úgymond az agy nyelve.
Ezen impulzusok összessége
graﬁkusan megjelenítve egy
hullám formát eredményez. Ezeket
a hullámokat nevezzük agyhullámoknak.

agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer

A braintronics audiostimuláció, a
veze-tett meditáció és a jótevő
masszázs kombinációja az agyban
az agyhullámok szinkronizációján
keresztül különböző nyugalmi
állapotok elérését teszi lehetővé.
Te l j e s e n m i n d e g y, h o g y Ö n
tartósan jobban koncentrálni,
pihenni vagy magát kényeztetni
akarja – a Casada család masszázsfoteleivel minden lehetséges.

AURA
AZ AURA 4D
FORRADALMIAN ÚJ
SZEMÉLYES
MASSZÁZSÉLMÉNYT NYÚJT

További
fejhallgató is
rendelkezésre áll

< timetorelax

BRAINTRONICS

Az Aura 4D-görgőrendszere úgy működik akár egy
hüvelykujj, illetve azok az ujjak, amelyekkel masszázs
közben nyomást gyakorolnak a testre. Ez a görgőrendszer
függőleges és vízszintes mozgást is végez, a masszázshoz
pedig mélyebb ritmus társul. A forradalmian új 4Dmasszázzsal ellátott AURA masszázsfotel használatával
tetőtől-talpig kipihenheti magát saját otthonában.
Az egyedülálló, fűthető masszázsfejekkel ellátott AURA
masszázsfotel segítségével megismerheti a forró köves
masszázs érzését. Mivel a meleget a csúszó masszázsgörgők
oszlatják el, a rögzített melegpárnák teljesítménye eltörpül
az AURA masszázsfotel hőtechnológiájához képest.
A háttámla alsó részén található légpárnák gondoskodnak a
medence puha nyújtásáról, és ideális feszültségoldást
biztosítanak.
Rotáló légpárnáival és lábgörgőivel az AURA gondoskodik
arról, hogy teljes lábizomzata ellazuljon, mindez
nyomómasszázzsal is párosul. Vádlijai, sarkai és talpai pedig
egy aktiváló reﬂexzónamasszázsban részesülnek.

SPECIÁLIS JELLEMZŐK
BRAINTRONICS ®
A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesz tett masszázs programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön
ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.

SHIATSU
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A maszszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll.
A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.

LEVEGŐ TERÜLET
Légzsák masszázs az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.
PONT
A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

4D MASSZÁZS
A továbbfejlesztett 4D L-Track masszázzsal egy széleskörű, mély és ritmusosabb
masszázs érhető el a hagyományos masszázsgörgőkhöz képest.
Ez a masszázstechnika valósághű kézi masszázst tesz lehetővé.

SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel
markolásszák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség
lazítására használják.

SZÉLESSÉG
A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).

VEREGETÉS
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel
vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő
magasságában végzett VEREGETÉS masszázs javítja a nyákoldást a tüdőben.

ZENE
További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.

GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)
Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja
a feszültséget és serkentse a vérkeringést.

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitel

GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása,
ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a
masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.

LÁBMASSZÍROZÓ
Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.
LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek,
ami természetes izomreﬂexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.
SL-FORM
Az emberi szövetsebészetben (Human Engineering) kipróbált, rendkívül hosszú
„SL” formájú fordulósínes technológiának köszönhetően a masszázstechnika ha tótávolsága 135cm. Ezzel az eljárással egy személyes, tetőtől talpig átmozgató,
teljes testmasszázst kap és támogatja az „S“ alakú gerincoszlop fenntartásást is.
HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra
van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!
NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába kerül.

AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző
masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény
szerint bekapcsolható.
HÁTRÉSZ
Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.
FEKVŐ POZÍCIÓ
Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.
VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA
A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható.

USB

USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK
Amíg Ön ellazulva masszíroztatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. az Ön mobiltelefonját.
GYORS HOZZÁFÉRÉS
A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.
ARTRÓZIS HÚZÁS
A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porcokat és
élénkíti a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az
artrózisos panaszokat.
DERÉK HÚZÁSA
Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat feszülések ellen.
FŰTHETŐ GÖRGŐK
A masszázsfotel a piacon jelenleg elérhető leginnovatívabb hátkomfortfűtéssel
van ellátva. A görgők maguktól felmelegszenek és eközben forró köveket
szimulálnak, hogy felmelegítsék az izmokat. Mindez más rendszerekkel
összehasonlítva nagyobb hőbevitelt biztosít, a tarkótól egészen a felsőcomb
hátsó feléig.
TESTSZKENNER FUNKCIÓ
Az AURA masszázsfotelt TESTSZKENNER FUNKCIÓval is ellátták, amely egyfajta
„térképet“ készít a testéről, hogy felmérje az egyes testfelületeket az optimális
masszázsnyomás biztosítása érdekében. A szerkezet vállmagasságát is
szkenneli és leméri, hogy a személyes beállításokat pontosítani lehessen.
Ugyanez a szkenner-technológia megtalálható a lábfej részben is, ahol
az egyes komponenseket teljes mértékig igazítani lehet az Ön testméreteihez.
BLUETOOTH KÉPES HANGSZÓRÓ
Bluetooth képes HD-hangszórót építettek a fejtámlába, amit Braintronics
technológiával szereltek fel. Mindezekkel együtt az AURA masszázsfotel
a CASADA termékcsalád teljeskörű luxusfunkciókkal ellátott készüléke.
LCD TÁVIRÁNYÍTÓ
Az AURA masszázsfotel alkalmazkodik a modern korszellemhez és a legújabb
digitális funkciókkal van ellátva, ezzel együtt pedig teljesen felhasználóbarát.
Egy kisméretű és egyszerű LCD-távirányítót, telefonok és tabok feltöltésére
alkalmas USB csatlakozót is tartalmaz.
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HŐ
Mélyreható és hőkisugárzó funkció, amely mellett tökéletesen ki lehet kapcsolódni. A mélyre hatás révén ez a funkció különösen jótékony hatású izomfeszültség esetén.

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET
A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének mozgását utánoz
zák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és
a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az
ágyékcsigolyákat.

AURA

agyhullám szinkronizáló masszázsrendszer

AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ
GERINCTERÁPIÁS MASSZÁZSRENDSZER

TECHNIKAI ADATOK
Méretek álló helyzetben
155 x 81 x 122 cm
Méretek fekvő helyzetben
202 x 81 x 102 cm
Súly 111 kg
Feszültség
220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény 250 W
Üzemidő 15perc
braintronics 21 perc
Tanusítványok:

ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK
118°

fehér | antracit

antracit | fekete
102 cm

122 cm

81 cm

155 cm

202 cm

Az ülőrész szélessége 50 cm
A vállrész szélessége (belül) 60 cm

Casada Hungary Kft.
7622 Pécs, Siklósi út 22. (bejárat az Északmegyer dűlő felől)
Telefon: 06 72 551 781 - Email: oﬃce@casada.hu

www.casada.hu

www.braintronics.hu

