Njut av VELUS JET® hydromassage i
din närhet!

Hydromassage
Konceptet

Terapi

Vatten med en temperatur av 18 - 40 °C projiceras
med 0,5 - 7,4 bars tryck med jämna rörelser mot undersidan av en naturrågummifolie och masserar så
hela kroppen i olika riktningar. Därvid kan olika massagesätt väljas.

Profylax

Manövreringen
VELUS JET® hydromassage kan anpassas individuellt till din kropp och dina behov. Inställningen av
kroppsstorlek, massageintensitet och massagehastighet sker intuitivt med få rörelser på bildskärmen.
På så sätt mår du alltid bra och kan slappna av i hela
kroppen!

Fördelarna
För att kunna njuta av den enastående hydromassagen med VELUS JET® behöver du varken klä om
eller duscha efteråt. Du lägger dig med kläderna på
ovanpå VELUS JET® och slappnar av, medan hela
din kropp masseras av en varm vattenstråle. Det är
skonsamt för ditt kretslopp, så att du inte heller behöver en lång vila efteråt.
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Estetik

Vad är VELUS JET®
hydromassage?
Tänk dig, att du ligger bekvämt på angenämt tempererat vatten och masseras av osynliga händer! Du
känner, hur en varm vattenstråle knådar och slätar ut
dina spända muskler. Och det bästa därmed är: Du
behöver inte klä om och blir inte ens våt!

Med sin enastående 2-pumps-teknik är VELUS JET®
den enda massagebänken ovanför vatten, vars munstycken kan regleras och därmed ger möjlighet till
många olika massagevarianter, som kommer ojämförligt när manuell massage!

Såväl profylaktisk avslappningsmassage som också
exakta medicinska ändamål är styrkor för VELUS JET®
och har bevisats genom officiella effektivitetsstudier.

Skulle du själv vilja prova denna upplevelse? Ta kontakt med oss, så uppfyller vi dina massagedrömmar!

Vad hjälper VELUS JET®
hydromassage mot?
Den effektiva terapeutiska och profylaktiska verkan
från VELUS JET®-hydromassage kan användas på
många olika sätt, t ex vid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smärtor i rygg och leder
muskelspänningar (myogelosis)
HWS-, BWS- och lumbalsyndrom
cervikal migrän
muskulär obalans och trötthet
vegetativ dystoni
stress-symptomatik & utmattningstillstånd
lätta varianter av fibromyalgi
icke inflammatoriska, reumatiska sjukdomar

Dessutom aktiverar denna massage din motståndskraft och hjälper att förebygga kroniska sjukdomar.

ReSlappna av och förbättra samtidigt
din egen hälsa – VELUS JET® gör det
möjligt!
Verkan av VELUS JET® hydromassage
• förbättrar blodcirkulationen i muskler, hud
och bindväv
• reglering av muskelspänningar
• avlastning av leder
• stödjer kroppsegna avgiftnings- /
avslappningsfunktioner
• stärker motståndskraften
• stramar åt hud och bindväv

