
Bodyscanfunctie

Shiatsumassage

Verwarmingsfunctie

Rolmassage

Timerfunctie
10/15 min.

Bodyscan Massager
MASSERENDE STOELHOES 

MET BODYSCANFUNCTIE



De Bodyscan Massager, 
een effectieve 
diepe massage 
Ga ontspannen zitten op uw masagehoes Bodyscan 
Massager en geniet van het ritme van de shiatsu- 
en rolmassage. De massagehoes, of u deze nu 
gebruikt op een bank, een gemakkelijke stoel of een 
bureaustoel, biedt u een massage op maat dankzij de 
bodyscanfunctie. De Bodyscan Massager imiteert op 
perfecte wijze de traditionele shiatsu- en rolmassage 
en zorgt voor een moment van absolute ontspanning.



Een massage op maat
Het geheim van de Bodyscan Massager schuilt in de 
unieke en innovatieve technologie: een rechtstreeks in 
het massagemechanisme geïntegreerde scanfunctie.

Bij elk gebruik neemt de massagehoes de tijd om uw hele rug te 
scannen, vanaf de onderkant tot aan de nek, om de strategische 
massagepunten te bepalen. Het mechanisme past dan de 
massage aan op basis van de verkregen resultaten. De 4 siliconen 
massagekoppen zullen 
elke plek van uw rug 
diepgaand masseren. 

Omdat de massage 
doelgerichter is en 
volledig afgestemd 
is op de persoon, 
wordt deze intenser 

en doeltreffender.



Shiatsu- en rolmassage,  
onmisbaar voor uw welzijn
De voordelen en weldadige 
effecten van shiatsu- en rol 
massage zijn bekend: 

De druk die wordt uitgeoefend 
door de 4 roterende 
siliconenkoppen imiteert perfect 
de professionele shiatsumassage.  
Dit type massage heeft 
herstellende effecten op het 
lichaam.  
De druk en het kneden 
ontspannen de gespannen 
spieren en zorgen voor 
een weldadig gevoel.

 Rolmassagedaarentegen is 
een massage die het losmaken 
bevordert.  
Het is ideaal voor het losmaken 
van de huid, het ontspannen 
van de spieren en het plaatselijk 
verbeteren van de bloedsomloop. 
Het apparaat oefent druk 
uit aan beide zijden van de 
wervelkolom om dit gevoel 
van uitrekken te reproduceren. 
De spieren zijn gerevitaliseerd 
en vrij van spanning.

sh
iatsu rollen



Meerdere functies 
en voordelen
Naast de bodyscanfunctie en de 
combinatie van de twee soorten 
massage heeft de Bodyscan Massager 
nog vele andere eigenschappen. 

Bevestiging

2 banden

De Bodyscan Massager is 
gemakkelijk op te bergen: dankzij 
de 2 banden aan de bovenzijde van 
de massagehoes kunt u de hoes op 
een kleerhanger hangen en direct 
in uw kledingkast opbergen. 

Met de bevestiging aan 
de achterzijde maakt u de 
massagehoes stevig vast aan 
de rugleuning van de stoel. 



Met de timerfunctie kunt 
u uw ideale massagetijd 
kiezen (10 of 15 minuten).

Voor een zachtere en natuurlijkere 
massage bestaat het mechanisme 
uit 4 siliconen massagekoppen, 
die een doeltreffende en diepe 
massage mogelijk maken. 

Silicoon

Timer

Dikke en 
zachte zitting

Voor een optimaal comfort is 
de zitting dik en zacht. De hoes 
past perfect in uw huis, of u deze 
nu wilt gebruiken op uw bank, 
gemakkelijke stoel of bureaustoel. 



Afmetingen Master Carton

72 × 32 × 45 cm

Gewicht Master Carton

10,8 kg

Colour Boxes / Master Carton

2

Afmetingen Colour Box

70 × 15 × 43 cm

Gewicht Colour Box

9,5 kg

Spanning

100-240 V

In een paar woorden...
• 2 soorten massage: shiatsu- en rolmassage
• Bodyscanfunctie
• 4 siliconen massagekoppen voor een 

zachtere en natuurlijke massage
• Gerichte massage: onderrug/bovenrug, 

hele rug of specifieke zone van de rug
• Timerfunctie (10 of 15 minuten)
• Activeerbare verwarmingsfunctie
• Riemen voor bevestiging en opslag
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