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BODYSHAPE
Limited Edition 



EXTRA’S SPECIALS
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Apparaat  device BodyShape Limited Edition

Afmetingen  measurements 176 x 61cm

Gewicht weight 2,1 kg

Vermogen power source input AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz, 800 mA

Uitgaand vermogen power source output DC 12 V, 2500 mA

Verbruik rated power max. 30 Watt

Duurtijd operating time autom. 10 minutes

Certifitcaten certificates 

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA

 THE SOOTHING RELAXATION OF TENSE MUSCLES

Regular use of the BODYSHAPE will actively prevent many everyday complaints. The demonstrably im-
proved circulatory activity, particularly of the lymphatic system, keeps the tissue tight and the working distri-
bution of body fluids ensures the supply of all the essential nutrients to the muscular system, bones and skin.

Treat your body to the recovery phases that are so important – in a perfect form. Enjoy the pleasant feeling 
of doing something good, something right for your health.

DE RUSTGEVENDE ONTSPAN-
NING VAN GESPANNEN SPIEREN

Regelmatig gebruik van de Bodyshape zal veel dagelijkse 
klachten actief voorkomen. De aantoonbaar verbeterde 
circulatie-activiteit, in het bijzonder van het lymfesys-
teem, houdt het weefsel strak en de werkende verdeling 
van de lichaamsstoffen zorgt voor de toevoer van alle 
essentiële voedingsstoffen naar het spierstelsel, de bot-
ten en de huid.

Verwen je lichaam met de zo belangrijke herstelfasen – 
in een perfecte vorm. Geniet van het aangename gevoel 
om iets goed te doen, iets goed voor jouw gezondheid.

Limited Edition 
BODYSHAPE

VERWARMING HEATING
Een diep doordringend en warmte-stralend effect waarin 
men zich perfect kan ontspannen. Deze functie is vooral 
gunstig voor de spierspanning door het diep indringende 
effect. A deep penetrating and heat-radiating effect in which 
one can perfectly relax. This function is particularly benefi-
cial for muscle tension due to the deep reaching effect.

VIBRATIE VIBRATION
De Vibratie-instelling beweegt delen van het lichaam met 
gelijke trillingen, die diep in de spieren doordringen. Dit 
stimuleert de doorbloeding van de spieren. The Vibration 
setting moves parts of the body with equal vibrations, which 
penetrate deeply into the muscles. This stimulates the cir-
culation in the muscles.

AUTOMATISCH AUTOMATIC
5 speciaal ontwikkelde automatische programma’s voor 
het hele lichaam, die een groot aantal verschillende massag-
etechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmings-
functie inschakelen, als u dat wilt. 5 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.

AUTOADAPTER CAR ADAPTER
De handige auto-adapter maakt uw massageapparaat draag-
baar. The handy car adapter makes your massage device 
portable.

Vibrationsfelder trillingsvelden Verwarmingsvelden heating fields

De massagematras wordt geleverd met 10 intelligente ingebouwde 
vibratievelden, verdeeld over 5 zones, en 4 verwarmingsvelden, die 
elk verdeeld zijn over 2 zones. The massage mattress comes with 
10 intelligent build-in vibration fields, split into 5 zones, as well as 4 
heating fields, which are spread in two zones each.


