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REFLEXOMED II

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

afmetingen  48,1 x 40,2 x 24,8 cm

gewicht  8,5 kg

Electrische spanning  AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Energie verbruik  65 watt

looptijd  15 minuten

Certificaten 

TECHNISCHE GEGEVENS

REFLEXOMED II
VOET MASSAGER

VOET MASSAGER



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.

ACUPRESSUURPUNTEN 
De belangrijkste acupressuurpunten op de kuit en 
enkels worden gemasseerd.

AUTOMATISCH 
Specifiek ontwikkelde automatische programma’s voor het 
hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massag-
etechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmings-
functie aanzetten, als je dat wilt.

EXTRA’S:LICHTVOETIG - ONTSPANNEND - STIMULEREND
De ReflexoMed II masseert efficiënt elk deel van uw voeten en zolen. Shiatsu-
rollen en kalmerende acupressuurkussens geven u het gevoel dat vingers en 
handen uw voeten masseren. Met de twee automatische massageprogram-

ma’s kunnen de reflexpunten op de voetzolen van uw voeten rustgevend 
worden gestimuleerd en voor een individuele voetmassage kunt u kiezen uit 
drie intensiteitsniveaus.

REFLEXOMED II

Binnenzicht

3D MASSAGE  
Bij deze nieuwe techniek beweegt de massagerobot 
niet alleen naar boven en beneden, maar ook naar vo-
ren en naar achteren.

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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