Doświadcz suchego hydromasażu
VELUS JET® w swojej okolicy!

Suchy hydromasaż
Idea
Woda o temperaturze 18  -  40 ° C pod ciśnieniem
0,5 - 7,4 bar porusza się pod cienkim pokryciem kauczukowym i masuje całe ciało w różnych kierunkach.
Można wybierać spośród różnych technik masowania.

Leczenie

Prof ilaktyka

Funkcjonowanie
Suchy hydromasaż VELUS JET® można dostosować
indywidualnie do potrzeb ciała. Ustawienie wagi
czy wzrostu, wybór intensywności oraz tempa
masowania odbywa się intuicyjnie za pomocą kilku dotknięć ekranu. Dzięki temu w jednej chwili
można się zrelaksować.

Zalety
Aby w pełni odczuć zalety hydromasażu na sucho
VELUS JET®, należy ponownie ubrać się po kąpieli.
Zdejmując jedynie buty i układając się wygodnie
na VELUS JET® odprężamy się, podczas gdy całe
ciało masowane jest ciepłymi strumieniami wody.
Twoje krążenie poprawi się, a długi odpoczynek po
masażu nie będzie już konieczny.
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Relaks

Czym jest suchy
hydromasaż VELUS JET®?
Wyobraź sobie, że leżysz wygodnie na przyjemnie
ciepłej wodzie i jesteś masowany przez niewidzialne
ręce! Czujesz jak ciepłe strumienie wody łagodnie
wędrują po napiętych mięśniach i docierają głęboko
do tkanek. A najlepsze w tym wszystkim jest to: nie
musisz się poruszać i nie jesteś mokry!
Dzięki unikalnej 2-pompowej technologii VELUS JET®
każda z dysz masujących sterowana jest niezależnie.
Pozwala to na wiele wariantów masażu, które zbliżone
są do właściwości klasycznego masażu manualnego!
Zarówno profilaktyczne masaże relaksacyjne, jak i te
z precyzyjnymi wskazaniami medycznymi są atutami
VELUS JET® i zostały potwierdzone oficjalnymi badaniami skuteczności. Chciałbyś sam przekonać się o
tych możliwościach? Skontaktuj się z nami!

W jakich przypadkach pomaga
suchy hydromasaż VELUS JET?
Skuteczny terapeutyczny i profilaktyczny efekt suchego hydromasażu VELUS JET® można wykorzystać
na wiele sposobów, na przykład przy:
• bóle pleców i stawów
• napięcie mięśni (miogeloza)
• bóle kręgosłupa odcinka szyjnego,
piersiowego i lędźwiowego
• migreny
• brak równowagi i zmęczenie mięśni
• dystonia wegetatywna
• stres symptomatyczny i zespół chronicznego
zmęczenia
• łagodne formy fibromialgii
• niezapalne choroby reumatyczne
Ponadto masaż tego rodzaju aktywuje mechanizmy
obronne organizmu i pomaga zapobiegać chorobom
przewlekłym.

VELUS JET® jednocześnie umożliwia
relaks i poprawia zdrowie!
Wpływ suchego masażu VELUS JET®:
• wzrost przepływu krwi w mięśniach, skórze i
tkance łącznej
• regulacja napięcia mięśniowego
• zwiększenie elastyczności i wytrzymałości aparatu
wiązadłowego oraz ruchomości stawów
• wspieranie funkcji organizmu
• wzmocnienie systemu odpornościowego
• podniesienie sprężystości skóry i tkanki łącznej

