QUATTROMED V
< timetorelax

MASSAGE TOESTEL

EXTRA’S
BRAINTRONICS ®
brainwave
stimulation system

Braintronics®-technologie synchroniseert je hersengolven door audio stimulatie. Gecombineerd met een
speciaal ontwikkeld massageprogramma zal uw lichaam kunnen ontspannen.

ROLLING
Aangename afwisseling tussen ontspanning en het vrijgeven van de spieren - ook
perfect geschikt voor een ultieme massage,
voor ontspanning en herstel van de spieren.

AUTOMATISCH
Specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a
big range of different massage techniques.
Additionally you can also turn on the heating function, if you‘d like.

SNELHEID
Massage snelheid is instelbaar.

SHIATSU
Shiatsu (vingerpers) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De
massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, verre bereiken van rekken en rotaties.
Het doel van Shiatsu is het stimuleren van
afzonderlijke delen van het lichaam en om
de spieren te mobiliseren.

VIBRATIE
De vibratie-instelling verplaatst delen van
de lichaam met gelijke vibraties, welke dieper in de spieren doordringen. Deze stimuleert de circulatie van de spieren.
TAPPING
Korte tikbewegingen worden uitgevoerd
met de rand van de hand, de palm of de
vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de
huid en verzacht gespannen spieren. Als
de tikkingen worden uitgevoerd op longhoogte, kan dit de afgifte van slijm in de
longen verbeteren.
JADE VERWARMING
Jade is een natuurlijke geleider van warmte.
Deze hoogwaardige jade-stenen, doelbewust geïntegreerd in de massagekoppen,
geven diepe warmte en een ontspannen
effect.

SPOT
De massagekoppen kunnen een massage
geven op een specifieke plek.
BREEDTE
De afstand tussen de beide massages koppen kunnen worden ingesteld (smal, medium en breed).
HOOGTE
Het regelen van de hoogtelimiet van de
massage techniek kan in twee stappen gebeuren.
3D MASSAGE
In deze nieuwe techniek, beweegt de massage-robot niet alleen naar boven en naar
beneden, maar ook vooruit en achteruit.

Het menselijk brein is een complex orgaan bestaande uit
miljoenen kleine zenuwcellen, neuronen genoemd. Elke cel
produceert constant kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en elke indruk, alles wordt overgedragen
en gecommuniceerd door die kleine elektrische impulsen.
Elektriciteit is als het ware de taal van de hersenen. De som
van die impulsen kan worden gedetecteerd en schematisch
weergegeven, bijv. door een EEG te gebruiken. In kaart gebracht op een grafiek vormt deze elektrische activiteit een
golf-achtig patroon, bekend als hersengolven.
Met braintronics®, combinatie van audio-stimulatie en geleide meditaties met een rustgevende massage, kunnen deze
hersengolven worden gestimuleerd om verschillende staten
van ontspanning in de hersenen te bereiken. Of je je concentratie nu duurzaam wilt verbeteren of gewoon jezelf wilt
ontspannen en verwennen - alles is mogelijk met een massage-apparaat van de Casada-familie.

LICHAAM + GEEST
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VIBRATIE

BEGELEIDE MEDITATIE JADE VERRIJKTE MASSAGEKOPPEN – DIEPE VERWARMINGSTHERAPIE – 3D MASSAGE - HOOGTE AANPASSING
Met de QUATTROMED V braintronics® kun je ontsnappen aan het dagelijks leven en dompel je jezelf onder in een hele nieuwe wereld van
massage.
Sta jezelf toe gemasseerd te worden door gevoelige en energetische
massagekoppen en een intelligente 3D-massagetechnologie. De regelbare diepe verwarmingstherapie, plus twee massagekoppen verrijkt met

gecertificeerde jade, hebben een positief effect op gespannen spieren en
gewrichten. Om te helpen de bloedsomloop te verbeteren en stimuleren
van het lymfatisch systeem, kan je eenvoudig de stimulerende trillingen met
behulp van de afstandsbediening veranderen. De QUATTROMED 5 braintronics® kan ook worden aangepast aan verschillende lichaamsmaten met
zijn mogelijkheid tot aanpassing van de hoogte.

GEÏNTEGREERDE STIJL
ONTSPANNING IN HET DAGELIJKSE LEVEN:
HET IS MAKKELIJK!

Hoofdtelefoon
bovendien beschikbaar

brainwave
stimulation system

BRAINTRONICS

TECHNISCHE GEGEVENS
Toestel

Quattromed V BT

Afmetingen

backrest 45 x 75 x 20 cm

		

seat section 45 x 7,5 x 42 cm

Gewicht

10 kg

Stroombron

input 110-240 V ~ 50/60 Hz

		

output 24 V, 2,5 A

Nominaal vermogen

60 W

Looptijd

15 minuten

braintronics®

21 minuten

BESCHIKBARE KLEUREN

rood | zwart

Certificaten

Casada International GmbH

6,1&(

Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

