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LÁBMASSZÍROZÓ 



Műszaki adatok 

Canoo V méretei

Súly

Áramforrás

Névleges teljesítmény

Ajánlott időtartam

Tanúsítványok

45 x 54 x 60 cm

24,5 kg nettó/27 kg bruttó

AC 110 - 120 V - 60 Hz, 

AC 220-240 V - 50/60 Hz

110 Watt

15 perc

 

 

 

LÁBMASSZÍROZÓ 

 

Miért pont a talpunkat?

CANOO V

GUA SHA

AKUPRESSZÚRÁS PONTOK

LÉGZSÁK / AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS 
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MASSZÁZSTECHNIKÁK

A legegészségesebb láb is elfárad estére, ilyenkor jól jön a 
lábmasszázs. Egy fárasztó nap után gyakran fájnak lábaink. 
Lazításra, nyugalomra vágynak. A lábak elhanyagolása az egész 
testre kihat.

Még nem érezzük a problémát, de a talpunk figyelmeztet. A talp 
rendszeres masszírozásával a betegség nem alakul ki. A láb 
masszírozása a legrégebbi kezelési módok egyike. Megköze-
lítőleg 5000 éves múltra tekint vissza. A panaszok pár perc 
lábmasszázzsal gyorsan kikezelhetők. Természetesen nem 
mindegy hogyan. Ehhez kell a profi masszőr.  A Canoo V segít a 
prevencióban, az orvosi kezelések kiegészítéseként, valamint 
rehabilitáció esetén is hatásos.

Egy kínai mondás szerint "Az életöröm a talpunkból árad."
A talpon több ezer idegvégződés található, melyek kapcsolatban 
állnak létfontosságú szerveinkkel. 

Ezek masszírozása során beindíthatjuk a szervezet öngyógyító 
mechanizmusait, eltávolíthatjuk a betegséget kiváltó 
blokkokat, méreganyagokat. A reflexzóna masszázs nem egyéb, 
mint az életerők folyamatos serkentése. A kezelés hatással van a 
központi idegrendszerre, a vérkeringésre és a belső szervekre. 

Kínai masszázstechnika, melyet hazánkban 
kevesen ismernek és alkalmaznak. Felpezsdíti a 
bőr vérellátását, oldja a feszültséget, csillapítja 
a fájdalmat. 

A szervezetünket behálózó meridiánok és az 
azokon elhelyezkedő pontok masszírozása, 
stimulálása. Helyreállítja a szervezet egyen-
súlyát, javítja az energia áramlást.

A hőfunkció által a lábak mély és relaxáló 
masszázst kapnak, csökkenti a hideg érzetet.

A légzsákok nyomása hatékonyabbá teszi az 
akupresszúrás pontok stimulálását. Feloldja a 
görcsöket, lazítja az izmokat és a szalagokat. 
Aktivizálja a nyirokcsomókat és támogatja a 
salaktalanítási folyamatokat.

 Az Ön személyes szaktanácsadója:

Cetelem Áruhitellel: 

Önrész Havi törlesztő részlet Futamidő 

0 Ft 11 176 Ft 24 hó 

Casada Hungary Kft.
Központi iroda címe: 7622 Pécs, Siklósi út 22. 

Telefon: (72) 551-781 Fax: (72) 551-556

www.casada.hu
Email: office@casada.hu


