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FOOTINN II

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germany
www.casada.com

Afmetingen 37,5 x 35 x 17,5 cm

Gewicht 2,9 kg

Electrische Spanning:  AC 100 -240 V, 50/60 Hz, 800 mA
  Uitgang: DC 12 V, 2000 mA

Nominaal vermogen  24 watt

Looptijd  15 minuten

Certificaten 

TECHNISCHE GEGEVENS

FOOTINN II
VOET MASSAGER

VOET MASSAGER



EXTRA‘SDE VOETREFLEXOLOGIE - DE SPIEGEL VAN UW LICHAAM
Een reflexologiemassage van de voeten is in principe als een volledige li-
chaamsmassage met een feel-good effect. Door zachtjes verschillende reflex-
punten langs de voet te stimuleren, kunnen organen zoals het spijsverterings-
stelsel worden verbeterd. Voetreflexologie behoort tot de oudste en meest 
natuurlijke manieren om het lichaam in balans te houden. Bij een gemiddelde 

dag lopen we dagelijks ongeveer 5 kilometer. Berekend op basis van de 
gemiddelde levensverwachting kan de mens ongeveer 1 miljoen kilometer in 
zijn leven bereiken. Meestal dragen we schoenen die te strak of te zwaar zijn. 
Het is dus niet verwonderlijk dat onze voeten hier last van hebben. Beloon je 
voeten gewoon met een rustgevende massage van de FootInn II van Casada.

FOOTINN II

LUCHTCOMPRESSIE 
Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbe-
weging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral 
gunstig voor de kuit- en voetzone.

REFLEXOLOGIE
Reflexologie regenereert de voetspieren en heeft een harmoni-
serende werking op bijna alle organen in uw lichaam.

VOETZOOL ROLLER 
De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en be-
paalde organen van het lichaam, wat de spieren ook 
ontspant en het lichamelijk welbehagen versterkt.

HIEL MASSAGE
Voor een bijzonder weldadige voetmassage is het hielbereik van 
de FootInn II uitgerust met speciale acupressuur- en hiel-airbags 
en hielrollen.

VERWARMING 
Een diep indringende en warmte-stralend effect waarbij men 
perfect kan ontspannen. Deze functie is met name gunstig 
voor de spierspanning door het diepreikend effect.

Binnenzicht

Reflexologie heeft het voordeel ten opzichte van een lichaamsmassage, omdat 
er ca. 72.000 zenuwuiteinden van verschillende einden zijn. Precies uitge-
voerde massages kunnen het lichaam positief beïnvloeden en het persoonlijke 
welzijn verhogen.

DE VOETREFLEXOLOGIE

>  Als de voeten worden verwaarloosd, kan dit een effect hebben op het 
hele lichaam.

>   Spierspanning van het lichaam kan ontstaan als gevolg van een slechte 
houding. Dit kan op zijn beurt weer negatieve effecten hebben op de wer-
velkolom en de zenuwbanen en leiden tot andere lichamelijke klachten.

>  Slaapproblemen en koude voeten zijn meestal een gevolg van circula-

tiestoornissen.  
>  Overmatig zitten en lichamelijke inactiviteit kan bloedverstopping, gezwol-

len benen en spierkrampen veroorzaken. 
>   Geef uw voeten voldoende energie zodat de aderen in de spieren het 

bloed weer door het hele lichaam kunnen transporteren.

Zorgvuldige massages van de voetreflexzones kunnen onder andere de stof-
wisseling en de bloedcirculatie stimuleren, de spijsvertering stimuleren en het 
zelfgenezingsproces van het lichaam ondersteunen. Hoe meer we ons bekom-
meren om de vitaliteit van onze voeten, hoe beter het is voor ons lichaam: De 
voeten moeten worden gezien als een microsysteem waarin het hele organis-
me wordt gereflecteerd en individueel kan worden behandeld.
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