
Prémium masszázsfotelek 
és jade ágyak a VivamaxtólPREMIUM

Pihentető relaxáció 
otthonában



6 funkció, 
amit egyenesen imádni fog!

ZERO GRAVITÁCIÓS 
TESTHELYZET
Foteleink dőlésszöge szabadon állítható 
115-155 fok között, így a lábak és a fej 
megfelelő szögben a szív fölé emelkedhet, 
serkentheti a keringést és még pihentetőbb 
időtöltést biztosíthat.

3D STEREO SURROUND 
RENDSZER
Hallgassa kedvenc zenéit telefonjáról a 
fotel beépített hangszóróinak és Bluetooth 
zenelejátszó rendszerének köszönhetően 
masszázs közben is!

MELEGÍTŐ 
FUNKCIÓ
A kellemes meleg hatására a test és az 
izmok jobban ellazulnak, ezáltal hatéko- 
nyabbá és teljesebbé válhat a masszázs-
élmény.

KOMPLEX 
LÉGPÁRNARENDSZER
A maximálisan egyénre szabott, teljes test-
masszázst csúcsmodellünknél 48 légpárna 
végzi, amelyek működése adott testrésze-
ken külön is szabályozható, erősségük állít-
ható és kikapcsolható.

AUTOMATIKUS 
MASSZÁZSPROGRAMOK
Ne töltsön hosszas időt a készülék prog-
ramozásával vagy működés közbeni 
módosításával. Csak válassza ki, amelyre 
épp szüksége van és a fotel gondoskodik 
a többiről.

INTELLIGENS 
TESTFELMÉRŐ FUNKCIÓ
A készülék érzékelői megkeresik az eltérő 
testalkat miatt különböző helyekre eső pon-
tokat, érzékelik a vállmagasságot és biztosít-
ják, hogy minden alkalommal  személyre sza- 
bott masszázsban legyen része.
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3D intelligens masszázsfej
Deluxe készülékünk 3D intelligens masz- 
százsfején 4 db masszázsgörgő talál- 
ható, mely a készülék L-track masszázs-
rendszerén nem csak fel-le mozog, hanem 
intenzívebb, „mélyebb” masszázsélményt 
is biztosít. 

Légpárnák a vállnál
A felső, vállhoz eső légpárnák masszí-
rozzák, nyújthatják és kellemesen lazítják 
váll ízületeit.

Légpárnák a karnál és a tenyérnél
A karra és tenyerekre gyakorolt légpárnás 
nyomás igazi felfrissülést és ellazulást 
nyújt, amely számos akupresszúrás pon-
tot is érinthet.

Légpárnák a vádlinál
A lábszáron alkalmazott légpárnás masz-
százs igazi felfrissülés a vádlinak és a 
vérkeringésnek.

Kerekek a talapzatnál
Az apró kerekek segítségével a fotel köny- 
nyedén áthelyezhető.

Állítható lábhossz 
Magasságtól függően a készülék láb-
hossza állítható, így a család bármely tag-
ja kényelmesen használhatja (195 cm-ig).

Mi teszi felejthetetlenné a masszázsélményt?

Pihentető 
mód

Alvás 
mód

Frissítő 
mód

Intenzív
mód

Energizáló 
mód

Nyújtó 
mód6 különböző 

masszázsélmény
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A teljes testmasszázs jelentősége
Gyakran a fájdalmat nem ott érezzük, ahonnan ered: nyaki panaszok esetében gyakran a probléma 
gyökere távolabb, a háti szakaszon található, illetve fejfájás esetén a kiváltó okokat a nyakizmok 
környékén javasolt keresni.

A  nyak, a vállöv és a hát felső részének lazításával javítható ezen testrészek 
vérkeringése, fájdalmuk csökkenthető, az ízületek mozgástere bővíthető. Ülő-
munkavégzés során kiemelt jelentőségű.

Váll- és nyakmasszázs

A kar- és tenyérmasszázs kiemelt jelentőségű, ez utóbbin számos reflexpont is 
található, amely távoli szervekre is kihathat.

Kar- és tenyérmasszázs

Mind a görgők, mind a légpárnák hozzájárulnak a teljes talpmasszázshoz, amelyen 
szintén kiemelt reflexpontok találhatók, ezáltal számos más szervre is kihathatnak.

Talpmasszázs

A rossz tartásból eredő izomhúzódások, kisugárzó nyak- és vállfájdalmaktól  
szenvedőknek igazi felüdülést jelenthet az átgyúró-, átmozgató-, nyújtó masszázs. 
A görgők állítható szélessége miatt az élmény még komplexebbé válhat.

Hát- és gerinc menti masszázs

A csípő a fokozott terhelés miatt szintén kritikus pont lehet, amelynek nyújtását 
és átmozgatását a körülötte felfújódó légpárnák segítik.

Csípőmasszázs

A lábmasszázsnak többszörös jótékony hatása van. Serkentheti a nyirok- és vénás 
áramlást, élénkítheti a vérkeringést, amelynek köszönhetően lábunkat könnyebb-
nek és frissebbnek érezhetjük.

Láb- és vádlimasszázs

shiatsu

gyúró

ütögető 

csapkodó

kopogtató

gyúró és kopogtató 

gyúró és csapkodó 

Válassza ki igénye szerint a 
kívánt masszázstechnikát
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Válassza a legjobb társat 
az ellazuláshoz!

Feszült, stresszes, izmai merevek? 
Használja egy fárasztó munkanap után a teljes kikapcso- 
lódáshoz!

Egész nap ül vagy éppen elfáradtak a lábai a sok állástól? 
Állítsa be a kívánt automatikus masszázsprogramot és élvezze 
a felfrissülést!

Sokat sportol, ízületei és izmai is feszülnek, fájnak? 
Igazi kényeztetést jelent a melegítő funkció mellett átadnia 
magát a kellemesen nyújtó masszázsnak! 

Ön vagy családtagjai is gyakran járnak masszázsra? 
Most házhoz jöhet a masszázsélmény, amit bármikor elérhet!
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Ismerje meg masszázsfoteleinket:
Név 

Cikkszám
Zéró gravitációs testhelyzet 

Intelligens testfelmérő funkció 
Zero Space/ helytakartékos technológia

S track/L track masszázspálya
Melegítő funkció 

Távirányító 
Légpárnák száma

Automata programok száma

Masszázs görgők típusa

Manuális mód
Állítható lábhossz

Sebesség fokozatok száma
Motor teljesítménye (W)

Maximális terhelhetőség (kg)

További extrák

„Relax&Dream” masszázsfotel

GYVM31
ü 

X
X

S-track
ü

ü

34
3

8D Smart Shiatsu 

ü

X
3

100W
160 kg

X

„Relax&Dream PRO” 
masszázsfotel 

GYVM32
ü

ü 

X
S-track
ü

ü

38
4

3D komplex funkciójú 
masszázsfej

ü

ü

3
150W
160 kg

U-alakú kényelmes borítás (és 
fejmasszázs) a fejrésznél. Be- 
épített hangszórók, Bluetooth 
zenelejátszó rendszer. Két szín-
ben kapható.

„Relax&Dream DELUXE” 
masszázsfotel 

GYVM33
ü

ü

ü

L-track
ü

ü

48
5

3D komplex funkciójú 
masszázsfej

ü

ü

3
200W
185 kg

Ringató és nyújtó funkció, be-
épített hangszórók, Bluetooth 
zenelejátszó rendszer
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Felfrissülés a testnek és léleknek
Jade köves masszázságy – a pihenés drágaköve

PREMIUM



Emelhető háttámla 
Igény szerint az ágy háttámlájának dőlésszöge 
változtatható, 30 fokig emelhető.

Zene funkció  
Válasszon a készülék relaxálást segítő zenei prog- 
ramjából és állítsa be a leginkább hangulatához 
illőt, amelynek hangerejét is szabályozhatja.

Hőterápiás jade görgők 
A hátrész görgői azon felül, hogy egyénileg is 
szabályozható hőterápiával segítik az izmok, 
ízületek ellazulását, 3D-s kiemeléssel is hozzá-
járulnak a komplex maszázsélményhez

S alakú masszázspálya 
A görgők a test vonalát követve íves pályán mo-
zognak, stimulálva a legfontosabb pontokat és 
igazodva akár a testi adottságokhoz is.

Jade köves hőterápiás kézi panelek 
Helyezze el őket igény szerint a testén és a két 
- egyenként 9 illetve 3 db jade követ tartalmazó 
kézi panel még teljesebbé teszi a masszázst!

Karbonszálas melegítő funkció 
Élvezze a kellemes meleg lazító és nyugtató 
hatását deréktól lefelé is!

Auto Scanning
funkció

3D görgő kiemelés

6 választható 
intenzitás fokozat

Automatikus- és 
manuális programok

Távirányító nagyméretű 
LCD kijelzővel

Összecsukható, 
kompakt kialakítás 

FunkciókÉlvezze Ön is a prémium kényeztetést:
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Ismerje meg Jade köves ágyainkat:

Funkciók

9

Név

Cikkszám
Intelligens gerincfelmérő- és követő 

funkció (Auto Scanning)
Melegítő funkció 

Távirányító 
Kézi panelek száma

Automata programok száma

Masszázs görgők típusa

Manuális mód
Masszázsintenzitás fokozatok száma

Beállítható hőmérséklet tartomány
Motor teljesítménye (W)

Maximális terhelhetőség (kg)

További extrák

„Health&Fit Deluxe” Jade köves 
masszázságy

GYVM34

ü

ü

ü

2
11

Jade köves

ü

6
30-60°C 
250W
135 kg

Összecsukható, szófává alakítható, ze- 
nelejátszó funkció, 3D-s kiemelés (in-
tenzívebb masszás, nyújtás), fix pont 
és intervallum mód, dönthető.

„Health&Fit” Jade köves
 masszázságy

GYVM35

X

ü

ü

1
6

Jade köves (felső rész), 
hagyományos (alsó rész)

ü

X
30-70°C 
120W
185 kg

Lábrészen is görgők. Igény szerint a 
lábrész is használható hátmasszázsra 
is, így shiatsu masszás is kivitelezhető.
Opcionálisan ágykeret is vásárolható 
hozzá.
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Miért válasszon minket?
• Készülékeinket otthonában is kipróbálhatja! Ha nincs megelégedve, 2 hetes elállást 
 biztosítunk, ez esetben a termék vételárát megtérítjük!
• Saját szervízhálózat és javítás a helyszínen az esetleges meghibásodások esetére!
• Ingyenes kiszállítással és igény szerinti üzembehelyezéssel*
• 2 év garanciát ás magyar nyelvű leírást is biztosítunk!

*az üzembe helyezés felár ellenében történik

 
Modern életvitelünk számos esetben nem teszi lehetővé, hogy biztosítsuk testünknek, szervezetünknek a 
legoptimálisabb lehetőségeket. A mozgásszegény életmód, a fokozott stressz és a folyamatos terhelés  
szintén hozzájárulhatnak a rossz közérzet és számos egyéb fizikai probléma mellett a hát- és gerincmenti 
izmok fájdalmához és azok letapadásához. Rendszeres masszázzsal, a hát- és a gerinc menti izmok 
lazításával:
• Ellensúlyozhatjuk az egésznapos ülőmunka negatív hatásait
• Enyhíthetjük az izomfájdalmat
• Nyugtathatjuk  idegrendszerünket
• Javíthatunk alvásminőségünkön
• Ellenállóbbá tehetjük immunrendszerünket
A „Health and Fit DELUXE” jade köves masszázságy egyszerre több hatékony technikát is alkalmaz a komplex 
masszázsélmény eléréséhez: 3D-s kiemeléssel, hőterápiával és jade görgőkkel veszi fel a harcot a görcsös- és 
kötött izmok ellen.  
A masszázs előnyeiről a „Health and Fit DELUXE” jade köves masszázságyról szóló cikkünket keresse weboldalunkon!

Jade köves masszázságy a harmonikus közérzetért

www.vivamax.hu
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