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MASSAGE EFFECT
We zijn allemaal bekend met de rustgevende ontspanning van gespannen spieren door massage. Er zijn voor de hand liggende verklaringen voor deze processen binnenin de spieren, de bloedvaten en
de zenuwvezels.

MEDIMAT JADE

In het lichaam zijn er twee circulaire systemen. De bloedsomloop,
beginnend vanuit het hart, voorziet de hersenen, de organen en het
spierstelsel van voedingsstoffen, terwijl het lymfestelsel ervoor zorgt
dat metabolische producten, afvalstoffen en gifstoffen uit het lichaam
kunnen worden gespoeld.
Als het immuunsysteem wordt aangevallen door infecties en virussen,
is het eerste wat de dokter doet de lymfeklieren palperen, want deze
produceren afweercellen en op deze belasting reageren ze door op
te zwellen.
Elke massage stimuleert dit systeem, brengt de lichaamsvloeistoffen in
beweging en bevordert daardoor de afvoer van schadelijke stoffen en
de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen.

COMBINATIE VAN TRADITIE & MODERNITEIT
Met rollende en knedende bewegingen, maakt de
professionele masseur de spanning, stijfheid en diepgewortelde kramp in de rugspieren los. Hier wordt de
vorm van deze bewegingen perfect nagebootst door
gladde massagekoppen die roteren of rollen. De lage
frequentie trillingen van de krachtige vibratiemotoren
reiken nog dieper. De motoren worden aangestuurd
door wisselende frequenties en genereren daardoor
uitzonderlijk lange golf trillingen. Deze stimuleren de
bloedsomloop en het lymfestelsel. Hardnekkige spanningen worden opgelost en voorkomen dat ze zich
opnieuw vormen. Een blijvende verbetering wordt
gecreëerd aan de flexibiliteit van de wervelkolom,
merkbare successen verschijnen zelfs na het eerste
gebruik en resulteert in een gezonde en ontspannen

toestand. In de Medimat Jade zijn de massagekoppen die normaal van kunststof zijn vervangen door koppen van echte jade.De natuurlijke krachten van jade worden versterkt
door een geïntegreerd verwarmingssysteem.
De massage zal worden geïntensiveerd door
het verzenden van helende warmte tot diep
in de spieren. De warmte dringt langzaam
door de steen en is merkbaar na een paar
minuten. Tijdens deze verwarmingsfase
wordt het weefsel al ontspannen door de
roterende beweging van de massagekoppen
en worden oppervlakteverharding en spanning losgelaten.

VERBETER DE KWALITEIT VAN
HET LEVEN, PERMANENT.
Talrijke medische studies tonen thans het enorme potentieel van deze
therapie aan.
Zelfs na een relatief korte duur van gebruik, wint het lichaam aan
tonus en beweeglijkheid. Hardnekkige spanningen worden volledig
opgelost en voorkomen van terugkeren.
De flexibiliteit van de wervelkolom wordt blijvend verbeterd, merkbare
successen verschijnen zelfs na het eerste gebruik, en resulteren in een
gezonde en ontspannen toestand. Zelfs na een korte tijd, geeft regelmatig gebruik een aanzienlijke verbetering van het welzijn en worden
pijnen onmiddellijk verzacht.
Regelmatig gebruik van de Medimat Jade zal actief veel alledaagse klachten voorkomen. De aantoonbaar verbeterde activiteit van de
bloedsomloop, met name van het lymfestelsel, houdt het weefsel strak
en de werkende distributie van lichaamsvloeistoffen zorgt voor de
aanvoer van alle essentiële voedingsstoffen naar het spierstelsel, de
botten en de huid.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen 	

190 x 60 x 10 cm

Gewicht 		

12,5 kg

Voltage
Input
Output

AC 100 -240 V ~ 50 Hz
DC 24 V, 300 mA

Automatische
looptijd		

15 minutes

Certificaten

KENMERKEN

Behandel uw lichaam tot de herstelfasen die zo belangrijk zijn - in een
perfecte vorm. Geniet van het aangename gevoel iets goeds te doen
voor uw lichaam en uw geest.
Vibratie

Warmte

Kneden

Rollen

