< relaxmayway

Agyhullám szinkronizáló
gerincterápiás masszázsrendszer

+

A világon egyedül álló
regenerációs koncepció

Body&Mind syncSystem

NYUGALMI TUDATÁLLAPOTOK
Braintronics audió stimuláció hatására az agyhullámok
jellemzően az alsó béta frekvenciatartományban
kezdődnek. Gyengéden szinkronizálja a rendszer, és
lassan vezeti az agyhullámokat a magasabb, az alsó
alfa frekvencia tartományba.

ROHANÁS ÉS STRESSZ HATÁROZZA MEG A
HÉTKÖZNAPJAINKAT.
A stressz okozta egészségügyi problémák rohamosan
gyarapodnak és szinte igazi járvánnyá alakultak. Az
emberek pszichikai betegségekben szenvednek,
amelyeknek súlyos következményei vannak a munkára.

B E T A

A hang stimuláció théta és delta hullámokat
használja a regeneráció és a mély relaxáció elérése
érdekében.

egy másodperc

A stressz és a feszültség okai többszörösen megtalálhatók
a magánéletünkben, de az első számú stressztényező a
munkában a jövedelmezőségre tett fokozott hangsúly,
valamint az állandó rendelkezésre állás.

MI AZ A

10 Hz

Béta tartomány | frekvencia 14 - 30 Hz

ALPHA

> Éber állapot
> Koncentráció
> Szellemi aktivitás
> Logikai analitikus gondolkodás

TECHNOLÓGIA?
(Alpha range)

114 Hz

124 Hz

124 Hz - 114 Hz = 10 Hz
egy másodperc

Alfa tartomány | frekvencia 7 - 14 Hz

A VILÁGON EGYEDÜL ÁLLÓ BRAINTRONICS MASSZÁZSRENDSZER
A SZELLEMI FÁRADTSÁGOT IS ELŰZI!

T H E TA

> Ellazult állapot és az elalvás
> Kreatívitás
> Nyugodt állapot
> Tanulás

A Braintronics masszázsrendszer hatékonyan szinkronizálja az agyhullámokat és a kívánt
állapotra hozza az agyi aktivitást. Nem számít, hogy pihenni, aludni vagy tanulni szeretne a,
Braintronics technológiájával minden lehetséges.
Rendszeres használatával fokozatosan szinkronizálja a szervezetet, az agyhullámok
stimulálásával kiválóan kezeli a stresszt. Segítségével könnyedén leküzdi a szorongást,
kiegyensúlyozottabbá válik és növekszik a zikai és szellemi teljesítőképessége.

egy másodperc

Théta tartomány | frekvencia 3 - 7 Hz

D E LTA
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> Álmodási állapot
> Legmélyebb pihenés
> Alakítható memória
> Rendkívüli kreativitás és a fantázia

egy másodperc

Delta tartomány | frekvencia 1 - 3 Hz

> Álom nélküli alvás
> Önkívületi állapot

A test és az elme szinkronban történő pihentetése által
kiküszöbölhetőek a stressz okozta negatív hatások!
< A masszázs és az agyhullám stimulációja másodperc alapon történik
< Segíti az egészségének megőrzését és a stressz legyűrését
< A tudatosan beállított, mérsékelt, személyre szabott intezitású
masszázsprogram a teljes testfelületet ellazítja
< A speciális háttérzene és a nem hallható tartományban történő audio
stimuláció kombinálása
< Segíti az agy nyugalmi állapotba kerülését béta, alfa, théta és delta
tartományokban

agyhullám
stimuláló rendszer

BRAINTRONICS

SZENVEDÉLY
TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK
Az ALPHASONIC II és a BETASONIC II masszázsrendszerek az innovatív fejlődés során
létrejött tökéletes kombinációi a test és lélek harmonizációjának. A piacon egyedülálló
funkcióinak köszönhetően rendkívül fejlett masszázstechnikákat és automata programokat
kínál annak érdekében, hogy igazi egészségmegőrző társa legye Önnek mind az
otthonában, mind a munkahelyén.
Mindkettő masszázsrendszerünk rendelkezik a speciális Braintronics agyhullám
szinkronizáló rendszerrel, amely az agyhullámok stimulálásával teljes regenerálódást és
felüdülést kínál. Engedje el az összes gondját, és élvezze az irányított meditációs
programok és a nyugtató masszázs összes előnyét.
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SPECIÁLIS JELLEMZŐK

AMÍG EGY NORMÁL MASSZÁZSFOTEL CSAK ELLAZÍTJA A TESTET, ADDIG A BMS
MASSZÁZSTERÁPIA A TEST ÉS LÉLEK HARMONIZÁLT, TELJES KIKAPCSOLÓDÁSÁT KÍNÁLJA
MINDÖSSZE 21 PERC ALATT!

BETASONIC II

ALPHASONIC II

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSAINK MASSZÁZSRENDSZEREINKHEZ
Ingyenes kiszállítás

24 órás ügyfélszolgálat

Prémium kiszállítás és beüzemelés

Kamatmentes részlet zetés

Casada csere garancia

3 szintű szakszerviz

Garancia+ akár 5év

Karbantartás és átszállítás

www.vallalatiegeszsegfejlesztes.hu

20 fő foglalkoztatott esetén

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
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< 100%-ban költségként elszámolható
< Csökkenti az adóterheit
< Önrész nélkül igénybe veheti

-tól/hó
4,45
€
munkatársanként

