RT-8710
دارای  ۶برنامه ماساژ اتوماتیک و دستی
دارای  ۳برنامه ماساژ  3Dفوق حرفه ای

دارای پخــش موزیــک از طریــق بلوتــوث و هماهنگــی

ماســاژ و موزیــک در حــال پخــش

دارای گرمکن

دارای سوکت مخصوص شارژ موبایل
تنظیم قد صندلی بصورت اتوماتیک

جایگیــری صفــر از دیــوار ( صندلــی بصــورت اتوماتیــک

پــس از روشــن شــدن از دیــوار فاصلــه مــی گیــرد و بــه ســمت

جلــو مــی آیــد و در پایــان کار بــه محــل خــودر بــاز مــی گــردد)

دارای برنامــه  Zero Gravityشــیبی فراتــر از ۱۸۰
درجــه ( حالــت بــی وزنــی )

دارای برنامــه ( Swingراکینگ چیر) و حرکت کششــی

نام

مدل

ابعاد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

صندلی ماساژور

دارای جای مخصوص برای کنترل

RT-8710
ابعاد بی وزنی  :طول  * 188عرض  * 88ارتفاع 82

دارای تایمر در سه زمان  ۱۰و  ۲۰و  ۳۰دقیقه

ابعاد ایستاده  :طول  * 168عرض  * 88ارتفاع 126

وزن خالص  138 :کیلوگرم

اپلیکیشن

موزیک

طراحی منحصر به فرد و زیبا

گرما

اسپیکر قوی برای پخش موزیک

وزن ناخالص  172.5 :کیلوگرم

دارای  72کیسه هوایی در قسمت های مختلف

حالت
اتوماتیک

هماهنگی
ستون فقرات

ماساژ ۳
بعدی

حرکت رو
به جلو

جاذبه صفر

ماساژ
کامل بدن

فلش

دمو

ماساژ
کف پا

بلوتوث

126 CM

82 CM

88 CM

168 CM

188 CM

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

72
AIR

BAGS

 72کیسه هوا

وجــود  72کیســه هوایــی
ماســاژ دهنــده کــه شــامل
ماســاژ ( شــانه ،کتــف ،کمــر
پهلــو ،کــف دســت  -ســاعد
 بــازو  -ســاق پــا  -مــچپــا  -کــف پــا ) مــی باشــند
عــاوه بــر ماســاژ توســط
بازوهــای ماســاژ دهنــده،
حســی کامــا فــوق العــاده و
لــذت بخشــی را بــرای شــما
فراهــم مــی آورنــد.

گرمــا در پهلوهــا و
ســاق پــا

بــا فشــار دادن دکمــه
حــرارت و انتخــاب برنامــه
پیــش فــرض همــراه بــا
ماســاژی دلچســب و عالــی
از حــس گرمــا در کمــر -
پهلوهــا و ســاق پــا بهــره
ببریــد .از ویژگــی هــای بــارز
ایــن صندلــی مــی تــوان بــه
سیســتم حرارتــی آن اشــاره
کــرد.

 ۶ماساژور رولر کف پا

وجــود  ۶گــوی ماســاژ دهنــده
در قســمت کــف پــا باعــث
شــده تــا ماســاژ قــوی و
فــوق العــاده لــذت بخشــی
را در ایــن قســمت احســاس
کنیــد.

ماساژ  3بعدی قوی با
 5درجه قدرت

در ماســاژ ســه بعــدی امــکان
افزایــش قــدرت نفــوذ ماســاژ
تــا  ۸ســانتیمتر بــرای انــواع
ماســاژ وجــود دارد .کــه
ایــن موضــوع لــذت ماســاژ
قــوی تــر را بــرای ورزشــکاران
فراهــم مــی آورد.

Play Music
قابلیت پخش موزیک از طریق بلوتوث
و کیفیت صدای فوق العاده با
همگاهنگسازی بین موزیک و ماساژ -
اتصال از طریق اپلیکشین

جایگیــری صفــر از دیــوار ( صندلــی بصــورت اتوماتیــک پــس

از روشــن شــدن از دیــوار فاصلــه مــی گیــرد و بــه ســمت جلــو
مــی آیــد و در پایــان کار بــه محــل خــود بــاز مــی گــردد)

AUTO

PARK

 125سانتیمتر

جاذبه صفر
Zero Gravity

در ایــن حالــت فرد اســتفاده
کننــده حــس معلــق بــودن
در فضــا را تجربــه مــی کنــد
کــه ایــن موضــوع بــه تنظیــم
گــردش خــون در بــدن کمــک
کــرده و باعــث افزایــش
طــراوت و شــادابی بــدن مــی
شــود.

مجهز به سنسور
افزایش طول پا

از مهمتریــن ویژگــی هــای
ایــن صندلــی تنظیــم
قــد بصــورت اتوماتیــک
مــی باشــد کــه توســط
سنســورهای موجــود در
قســمت پایــی انجــام مــی
شــو د .

ماساژ ( SLفوق العاده
بلند)

ماســاژ فــوق العــاده بلنــد
از گــردن تــا ران پــا بطــول
 125ســانتیمتر و  60درصــد
ماســاژ بیشــتر نســبت بــه
صندلــی هــای ماســاژور
معمولــی .

راکینگ چیر
Rocking Chair

در ایــن حالــت صندلــی
هماننــد صندلــی گهــواره ای
عمــل خواهــد کــرد بطــوری
کــه زاویــه بــدن در راســتای
 ۱2۸درجــه قــرار مــی گیــرد
و سیســتم تعادلــی خوبــی
را در بــدن ایجــاد مــی کنــد
 .از دیگــر ویژگــی هــای ایــن
حالــت گــردش بهتــر جریــان
خــون و آرامشــی اســت کــه
بــه بــدن منتقــل مــی شــود.

RT-7710
دارای  ۲۵برنامه ماساژ اتوماتیک

دارای  ۵نوع ماسا ژ به همراه  ۶درجه قدرت

دارای برنامــه  Zero Gravityشــیبی فراتــر از ۱۸۰
درجــه ( حالــت بــی وزنــی )

دارای برنامــه ( Swingراکینــگ چیــر) و حرکــت

کششــی

دارای پخــش موزیــک از طریــق اتصــال بلوتــوث و
هماهنگــی ماســاژ بــا موزیــک در حــال پخــش

دارای برنامه تنظیم قد بصورت اتوماتیک

دارای  72کیســه هــای هوایــی ماســاژ دهنــده بــرای
شــانه ،ســاعد ،بازو،نشــیمنگاه ،ســاق و کــف پــا

دارای ماساژ رولینگ کف پاها  ۳رول
دارای گرمکن

نام

مدل

ابعاد (سانتیمتر)

صندلی ماساژور

اسپیکر قوی برای پخش موزیک

RT-7710
ابعاد بی وزنی  :طول  * 189عرض  * 85ارتفاع 76

دارای تایمر در سه زمان  ۱۰و  ۲۰و  ۳۰دقیقه

ابعاد ایستاده  :طول  * 168عرض  * 85ارتفاع 108

وزن خالص  123.5 :کیلوگرم

وزن (کیلوگرم)

فضای
کپسولی

طراحی منحصر به فرد و زیبا

موزیک

وزن ناخالص  157.5 :کیلوگرم

اپلیکیشن

گرما

حالت
اتوماتیک

هماهنگی
ستون فقرات

ماساژ
کامل

جاذبه صفر

ماساژ
پا

ماساژ
باسن

ماساژ
بازو

ماساژ کتف
و شانه

ماساژ
کف پا

بلوتوث

108 CM

76 CM

85 CM

168 CM

189 CM

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

نسل جدید صندلی های ماساژور L-Shape
ماســاژ فــوق العــاده بلنــد از گــردن تــا ران پــا بطــول 120
ســانتیمتر و  60درصــد ماســاژ بیشــتر نســبت بــه صندلــی
هــای ماســاژور نســل قدیــم .ایــن موضــوع باعــث شــده
صندلــی هــای ماســاژور آرونــت در ایــن زمینــه پیشــرو و
منحصــر بــه فــرد باشــند .ماســاژ  L-Shapeدر ایــن صندلــی
هــا باعــث بــرآورده شــدن حداکثــری نیــاز بــه ماســاژ در ناحیــه
گــردن ،پشــت ،کمــر ،گــودی کمــر ،دنبالچــه ،نشــیمنگاه و زیــر
ران هــا شــده اســت .

1

اسکن  ۳بعدی

هنــگام اســتفاده کاربــر از صندلــی
ماســاژور دســتگاه بصــورت اتوماتیــک
اســکن  ۳بعــدی از ســطح پشــت بــدن
را انجــام مــی دهــد کــه ایــن موضــوع
بــه انتخــاب ماســاژ اتوماتیــک متناســب
بــا وزن ،قــد و ابعــاد بــدن کاربــر کمــک
شــایانی مــی کنــد.

2

حرارت

بــا فشــار دادن دکمــه حــرارت و انتخــاب
برنامــه پیــش فــرض همــراه بــا ماســاژی
دلچســب و عالــی از حــس گرمــا در کمــر
و پهلوهــا بهــره ببریــد .از ویژگــی هــای
بــارز ایــن صندلــی مــی تــوان بــه سیســتم
حرارتــی آن اشــاره کــرد.

3

بلوتوث و پخش موزیک

قابلیــت پخــش موزیــک از طریــق بلوتــوث
و کیفیــت صــدای فــوق العــاده بــا
همگاهنگســازی بیــن موزیــک و ماســاژ

4
ماساژ رولر کف پا

وجــود  ۶گــوی ماســاژ دهنــده
در قســمت کــف پــا باعــث شــده
تــا ماســاژ قــوی و فــوق العــاده
لــذت بخشــی را در ایــن قســمت
احســاس کنیــد.

5

L-Shape

ماســاژ فــوق العــاده بلنــد از گــردن تــا ران
پــا بطــول  120ســانتیمتر و  60درصــد ماســاژ
بیشــتر نســبت بــه صندلــی هــای ماســاژور
نســل قدیــم.

6

Swing

از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن صندلــی
برنامــه  ( Swingراکینــگ چیــر ) مــی باشــد
کــه ایــن برنامــه را در دو حالــت همــراه بــا
ماســاژ و بــدون ماســاژ انجــام مــی دهــد.
کــه حالــت بــدون ماســاژ آن بــرای افــرادی
کــه دارای مشــکالت قلبــی مــی باشــند و یــا
افــرادی کــه بعلــت مشــکالت حرکتــی ماننــد
ســکته نمــی تواننــد قــدرت ماســاژرا تحمــل
کننــد بســیار مناســب مــی باشــد و باعــث
افزایــش و تنظیــم جریــان خــون در بــدن آن
هــا مــی شــود.

RT-6710S
دارای طراحی منحصر به فرد و زیبا

دارای شش گوی ماساژ دهنده در قسمت کمر
دارای پخش موزیک از طریق بلوتوث

دارای ماساژ رولینگ برای قسمت پاها

دارای برنامــه  Zero Gravityشــیبی فراتــر از ۱۸۰
درجــه ( حالــت بــی وزنــی )

دارای کیســه هــای هوایــی ماســاژ دهنــده بــرای
قســمت بــازو ،نشــیمنگاه ،دســت هــا ،کمــر و پــا

دارای ماســاژ رولینــگ بــرای گــودی کمــر و نشــیمنگاه
L-massage

قابلیت تنظیم قسمت پایی تا  ۲۰سانتیمتر

دارای برنامــه ( Swingراکینــگ چیر) و حرکت کششــی
دارای ماساژ  3Dحرفه ای

نام

مدل

ابعاد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

موزیک

دارای گرمکن

صندلی ماساژور
RT-6710S
ابعاد بی وزنی  :طول  * 188عرض  * 84ارتفاع 84

ابعاد ایستاده  :طول  * 170عرض  * 84ارتفاع 120

وزن خالص  137.5 :کیلوگرم

ماساژ
کیسه هوا

وزن ناخالص 159 :کیلوگرم

گرما

هماهنگی
ستون فقرات

بلوتوث

جاذبه
صفر

عملکرد
گهواره ای

ماساژ
 ۳بعدی

ماساژ پا

ماساژ
باسن

ماساژ
بازو

ماساژ
کتف و شانه

ماساژ
کامل بدن

ماساژ
کف پا

118 CM

84 CM
188 CM

160 CM

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

84 CM

نسل جدید صندلی های ماساژور L-Shape
ماســاژ فــوق العــاده بلنــد از گــردن تــا ران پــا بطــول  120ســانتیمتر و
 60درصــد ماســاژ بیشــتر نســبت بــه صندلــی هــای ماســاژور نســل
قدیــم .ایــن موضــوع باعــث شــده صندلــی هــای ماســاژور آرونــت در
ایــن زمینــه پیشــرو و منحصــر بــه فــرد باشــند .ماســاژ  L-Shapeدر
ایــن صندلــی هــا باعــث بــرآورده شــدن حداکثــری نیــاز بــه ماســاژ در
ناحیــه گــردن ،پشــت ،کمــر ،گــودی کمــر ،دنبالچــه ،نشــیمنگاه و زیــر
ران هــا شــده اســت .

کیســه هــای هوایــی
ماســاژ دهنــده در
قســمت کــف پــا ،مــچ پــا و
ســاق پــا.

ماســاژ گســترده بــر
ناحیــه باســن و ران پــا
از طریــق کیســه هــای
هوایــی ماســاژ دهنــده
بــزرگ.

کیســه هــای هوایــی
بــرای
ماســاژدهنده
قســمت کــف دســت ،مــچ
و ســاعد.

فشــار کیســه هــای هــوا
ماســاژ دهنــده بــر روی
قســمت کمــر .

کیســه هــای هوایــی
ماســاژ دهنــده کتــف و
شــانه بمنظــور ماســاژ
بهتــر در زمــان اســتفاده
از برنامــه کششــی.

ماساژ رولر کف پا
وجــود  ۶گــوی ماســاژ دهنــده در قســمت کــف
پــا باعــث شــده تــا ماســاژ قــوی و فــوق العــاده
لــذت بخشــی را در ایــن قســمت احســاس کنیــد.
ماساژقســمت کــف پــا باعــث ایجــاد آرامــش و
طــراوت در کل بــدن شــده و بــا افزایــش جریــان
خــون در رفــع خســتگی نقــش موثــری را ایفــا مــی
کنــد.

 8گوی سیلیکونی
اســتفاده از  8گــوی ماســاژ دهنــده از جنــس ســیلیکون
در ایــن مــدل صندلــی باعــث شــده عــاوه بــر احســاس
بهتــر و قــوی تــر ماســاژ کاربــر تفــاوت چندانــی بیــن ماســاژ
بوســیله دســت و ماســاژبوســیله گــوی هــای ســیلیکونی
احســاس نکنــد کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا اســتفاده
از صندلــی ماســاژور بســیار لــذت بخــش و فــرح بخــش
باشــد.

حالت های مختلف ماساژ

شیاتسو

کوبشی

ضربه ای

مالشی

RT-6910S
دارای طراحی منحصر به فرد و زیبا

دارای شش گوی ماساژ دهنده در قسمت کمر
دارای پخش موزیک از طریق بلوتوث

دارای ماساژ رولینگ برای قسمت پاها

دارای برنامــه  Zero Gravityشــیبی فراتــر از ۱۸۰
درجــه ( حالــت بــی وزنــی )

دارای کیســه هــای هوایــی ماســاژ دهنــده بــرای
قســمت بــازو ،نشــیمنگاه ،دســت هــا ،کمــر و پــا

دارای ماســاژ رولینــگ بــرای گــودی کمــر و نشــیمنگاه
L-massage

قابلیت تنظیم قسمت پایی تا  ۲۰سانتیمتر

دارای برنامــه ( Swingراکینــگ چیر) و حرکت کششــی

دارای ماساژ  3Dحرفه ای
نام

مدل

ابعاد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

موزیک

دارای گرمکن

صندلی ماساژور
RT-6910S
ابعاد بی وزنی  :طول  * 170عرض  * 84ارتفاع 96

ابعاد ایستاده  :طول  * 160عرض  * 84ارتفاع 118

وزن خالص  109 :کیلوگرم

ماساژ
کیسه هوا

وزن ناخالص  132.5 :کیلوگرم

گرما

هماهنگی
ستون فقرات

بلوتوث

جاذبه
صفر

عملکرد
گهواره ای

ماساژ
 ۳بعدی

ماساژ پا

ماساژ
باسن

ماساژ
بازو

ماساژ
کتف و شانه

ماساژ
کامل بدن

ماساژ
کف پا

96 CM

118 CM

170 CM

160 CM

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

84 CM

Super
Long
120 CM
قابلیــت پخــش موزیــک از طریــق بلوتــوث و کیفیــت صــدای
فــوق العــاده از طریــق باندهــای قــرار گرفتــه در  ۲طــرف ســر،
کــه احســاس خوبــی را ایجــاد مــی نمایــد.

ماســاژ  L-Shapeدر ایــن صندلــی هــا باعــث بــرآورده شــدن
حداکثــری نیــاز بــه ماســاژ در ناحیــه گــردن ،پشــت ،کمــر ،گــودی
کمــر ،دنبالچــه ،نشــیمنگاه و زیــر ران هــا شــده اســت .

وجــود  ۶گــوی ماســاژ دهنــده در قســمت کــف پــا باعــث شــده
تــا ماســاژ قــوی و فــوق العــاده لــذت بخشــی را در ایــن قســمت
احســاس کنیــد.

57
کیسه هوا
کتف

شانه

بازو

کمر

باسن
و ران پا

ساق و
مچ پا

اســتفاده از گــوی هــای ماســاژ
دهنــده کــه از جنس ســیلیکون
هســتند حســی هماننــد
ماساژدســتی و حرفــه ای را بــه
بــدن منتقــل مــی کنــد .

ماساژ  3بعدی قوی با 5
درجه قدرت
در ماســاژ ســه بعــدی امــکان
افزایــش قــدرت نفــوذ ماســاژ
تــا  ۸ســانتیمتر بــرای انــواع
ماســاژ وجــود دارد .کــه ایــن
موضــوع لــذت ماســاژ قــوی تــر
را بــرای ورزشــکاران فراهــم مــی
آورد.

ماســاژی بــه طــول  120ســانتیمتر
از گــردن تــا انتهــای کمــر .طراحــی
منحصــر بــه فــرد و متناســب بــا
شــکل ســتون فقــرات.

حرکت باال به پایین
480 mm

تنهــا روکــش موجــود در بــازار کــه در ســاختار آن از گــوی هــای
ماســاژ دهنــده ســیلیکونی صندلــی ماســاژور اســتفاده شــده
اســت.

 ۲سال

گارانتی

2

SF-642
ماســاژ پرتابــل قــوی بــا  ۴مــدل ماســاژ شــامل  :ورزی،

ضربــه ای ،شیاتســو و ویبــره

دارای سه درجه تنظیم قدرت ماساژ
دارای دو برنامه ماساژ اتوماتیک

دارای کیفیــت و قــدرت ماســاژ فــوق العــاده مشــابه بــه صندلــی
ماساژور

دارای برنامه تنظیم قد برای افراد مختلف

دارای قابلیت تنظیم پهنای گوی های ماساژ دهنده
نام

مدل

روکش ماساژور
SF-642

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 48.5عرض  * 22ارتفاع 87.5

وزن (کیلوگرم)

 10.9کیلوگرم

قدرت

 50وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

RK-928
دارای  ۶گوی ماساژ دهنده در قسمت کمر

دارای  ۴گوی ماساژ دهنده در قسمت گردن و شانه
دارای  ۲کیسه هوا در قسمت های کناری بدن

دارای موتور ماساژ ویبره در قسمت نشیمنگاه
دارای کیسه هوا برای ماساژ ران پا

دارای ماساژ نقطه ای به همراه گرما

دارای برنامه ماساژ مالشی  -ضربه ای  -شیاتسو
نام

مدل

روکش ماساژور

ابعاد (سانتیمتر)

RK-928
طول  * 170عرض  * 84ارتفاع 96

وزن (کیلوگرم)

وزن خالص 6 :کیلوگرم  -وزن ناخالص 10 :کیلوگرم

قدرت

 48وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

تنها ماساژور پای  ۴بعدی در بازار

قابلیت چرخش  360درجه برای ماساژ روی زانو و ران پا

SF-640
دارای  ۴گــوی ماســاژ دهنــده در قســمت کمــر بــا قابلیــت
جابجایــی بــه ســمت بــاال و پاییــن کمــر.

دارای موتور ماساژ ویبره در قسمت نشیمنگاه

دارای  ۳برنامه ماساژ در قسمت کمر به صورت دستی

دارای برنامه ماساژ اتوماتیک

دارای دو گوی مجزا در قسمت کمر و گردن
دارای گرمکن در قسمت کمر

دارای  ۲شاخه برق مختلف در منزل و ماشین

نام

مدل

روکش ماساژور
SF-642

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 48.5عرض  * 22ارتفاع 87.5

وزن (کیلوگرم)

 10.9کیلوگرم

قدرت

 50وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

RK-858
دارای کیسه های هوایی ماساژ دهنده به همراه رولینگ
دارای ماساژ  4بعدی

دارای  ۲برنامه ماساژ اتوماتیک

قابلیت تنظیم قدرت ماساژ تا  ۳درجه

دارای ماســاژ اختصاصــی بــا عملکــرد گرمایشــی  ۳۶۰درجــه
بــرای زیــر و روی زانــو و پاهــا

دارای ریموت کنترل ( کنترل از را دور )
قابلیت تنظیم با قد افراد مختلف

نام

مدل

ماساژور پا
RK-858

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 63.5عرض  * 52.5ارتفاع 63

وزن (کیلوگرم)

 17کیلوگرم

قدرت

 48وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

گردن
پشت

کتف و شانه
شکم
کمر
ران پا

RK-568
دارای کیسه هوایی ماساژ دهنده در قسمت رو و پاشنه پا
دارای گرمکن

دارای ماساژ رولینگ کف پا
دارای  ۳درجه قدرت

فوق العاده سبک

استفاده آسان و راحت
کاور قابل شستشو

ماساژور پا

نام

مدل

RK-568

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 48.5عرض  * 22ارتفاع 87.5

وزن (کیلوگرم)

 5کیلوگرم

قدرت

 50وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

MX-02NS
دارای گرمکن

قابلیت استفاده در ماشین و منزل
دارای دو درجه سرعت

دارای ماســاژ  ۳بعــدی بــرای کتــف و گــردن و شــانه بــا  ۸گــوی

ماســاژدهنده

دارای برنامه ماساژ اتوماتیک  ۱۵دقیقه ای

دارای دســته بلنــد بــرای ماســاژراحت قســمت هــای مختلــف

بــدن
نام

مدل

ولتاژ

قدرت
وزن (کیلوگرم)

ماساژور کتف و شانه
MX-02NS
 220ولت شهری  12 -ولت ماشین

 24وات

وزن خالص - KG 1.85 :وزن ناخالصKG 2.27 :

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

MX-02AC

Neck & Back Massage

ماساژ شکم
ماساژ پهلوها

ماساژ کتف
و شانه

ماساژ پا

روشن شدن
با یک دکمه

ماساژ دست

خاموش شدن
اتوماتیک ایمن
بعد از  ۱۵دقیقه
استفاده

 ۴گوی
اینفرارد ماساژ
دهنده

پالگ شارژر
فندکی خودرو

 ۱دقیقه
چرخش اتوماتیک

MX-02NB
دارای گوی های ماساژ دهنده گردن
دارای  ۲برنامه ماساژ اتوماتیک

قابلیت استفاده برای ماساژ زانو و ساق پا
دارای گرمکن

دارای دسته بلند برای ماساژ راحت تر قسمت گردن
قابلیت استفاده در داخل اتومبیل

ماساژور گردن

نام

مدل

MX-02NB
 220ولت شهری  12 -ولت ماشین

ولتاژ

قدرت
وزن (کیلوگرم)

 24وات

وزن خالص - KG 1.78 :وزن ناخالصKG 2.20 :

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

MX-02AC
دارای ماســاژ  ۳بعــدی بــرای قســمت گــردن و شــانه بــا  ۴گــوی

ماســاژ دهنــده

قابلیت استفاده در داخل اتومبیل و منزل
دارای گرمکن

دارای برنامه ماساژاتوماتیک  ۱۵دقیقه ای
قابلیت تغییر سرعت ماساژ

افزایــش جربــان خــون در قســمت گــردن و شــانه هــا و کاهــش

درد و خســتگی
نام

مدل

ولتاژ

قدرت
وزن (کیلوگرم)

ماساژور کتف و شانه
MX-02AC
 220ولت شهری  12 -ولت ماشین

 20وات

وزن خالص 1.1 :کیلوگرم  -وزن ناخالص 1.5 :کیلوگرم

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

SF-303.1

Massage Hammer

ماساژ موی سر
ماساژ گردن
و شانه
ماساژ کف
و مچ دست
دارای ۱۰
درجه سرعت
از  ۱تا ۱۰

ماساژ صورت

ماساژران و
رفع اسپاسم

ماساژ باسن

ماساژ
کف پا

ماساژقسمت های
خواب رفته
ماساژ باالی زانو
و ساق پا

ماساژکمر
و پشت

SF-303.1
مجهز به  ۱۰سر برای ماساژ قسمت های مختلف

دارای کنترل انتخاب درجه سرعت از  ۱تا ۱۰

دارای اشعه مادون قرمز برای کاهش درد

دارای دسته بلند برای ماساژقسمت های مختلف بدن

دارای ماساژ لرزشی فوق العاده قوی
استفاده آسان و راحت

ماساژ کاربردی برای تمام نقاط بدن
ماساژور دستی

نام

مدل

SF-303.1

فرکانس

 50هرتز

وزن (کیلوگرم)

وزن خالص 1.2 :کیلوگرم  -وزن ناخالص 2 :کیلوگرم

قدرت

 25وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

LM-999B
مجهز به  ۱۰سر برای ماساژ قسمت های مختلف

دارای کنترل انتخاب درجه سرعت از  ۱تا ۱۰

دارای اشعه مادون قرمز برای کاهش درد

دارای دسته بلند برای ماساژقسمت های مختلف بدن

دارای ماساژ لرزشی فوق العاده قوی
استفاده آسان و راحت

ماساژ کاربردی برای تمام نقاط بدن
نام

مدل

ماساژور دستی
LM-999B

فرکانس

 50هرتز

وزن (کیلوگرم)

وزن خالص 1.2 :کیلوگرم  -وزن ناخالص 2 :کیلوگرم

قدرت

 30وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

خواب راحت و آسان با بالشت طبی

دارای فوم حافظه دار مخصوص  -جلوگیری از انسداد مجاری تنفسی هنگام خواب

MX-02PC
دارای  ۴گوی ماساژ دهنده

دارای فوم بسیار نرم

قابلیت استفاده در داخل اتومبیل و منزل
دارای  ۳برنامه ماساژ اتوماتیک

دارای برنامه ماساژ اتوماتیک  ۱۵دقیقه ای

دارای رنگبندی متنوع

قابــل اســتفاده در قســمت هــای مختلــف بــدن ( کمــر ،پشــت،

گــردن ،پــا ،شــکم و )...
نام

مدل

کوسن ماساژور
MX-02PC

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 40عرض  * 40ارتفاع 15

وزن (کیلوگرم)

وزن خالص 1.52 :کیلوگرم  -وزن ناخالص 2.3۰ :کیلوگرم

قدرت

 24وات

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

SF-A11
جلوگیری از انحنای مهره های گردن هنگام خوابیدن
دارای فوم حافظه دار مخصوص

پیشگیری از بیماری آرتروز گردن و کمک به بهبود آن
دارای روکش قابل شستشو
دارای روکش ضد باکتری

کمک به رفع مشکالت بدخوابی

(خرخر کردن-گردن درد-اسپاسم عضالت)....
نام

مدل

بالشت طبی
SF-A11

ابعاد (سانتیمتر)

طول  * 60عرض  * 35ارتفاع 7.1

وزن (کیلوگرم)

چگالی  100 :کیلوگرم بر متر مکعب

قدرت

-

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی
مربوطــه و نحــوه کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی
خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

ماساژ صورت
ماسا ژ موی سر

ماساژ گردن و شانه

ماساژ بازو ،پشت
بازو و ساعد

ماساژشکم

ماساژ باسن

ماساژ کمر

ماساژ کف دست
ماساژ ران و رفع گرفتگی و
اسپاسم عضالنی
ماساژ پروستات
برای مردان

ماسا ژ کف پا

ماساژ باالی زانو و
ساق پا

بــا اســکن ایــن  QR Codeبــه صفحــه خریــد ایــن محصــول و ویدیوهــای آموزشــی مربوطــه و نحــوه
کار بــا دســتگاه راهنمایــی مــی شــوید .فقــط کافــی اســت بــا گوشــی خــود ایــن کــد را اســکن کنیــد و
بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت شــوید.

ماساژ عضالت سینه

ماساژ قسمت های
خواب رفته

ماســاژ صــورت  :بــرای تقویــت عضــات صــورت و جلوگیــری از
چــروک شــدن پوســت صــورت ،اســتفاده از ایــن ســری باعــث
افزایــش جریــان خــون در ماهیچــه هــای صــورت شــده و طــراوت
و شــادابی را بــرای ماهیچــه هــا و پوســت صــورت بــه ارمغــان مــی
آورد.

ماســاژ ران و رفــع گرفتگــی و اسپاســم عضالنــی  :بــا اســتفاده
از ایــن ســری مــی توانیــد ماهیچــه هــای روی ران ،پشــت ران،
را ماســاژ دهیــد .همچنیــن اســتفاده از ایــن ســری در رفــع
اسپاســم و گرفتگــی عضالنــی بســیار موثــر مــی باشــد.

ماســاژ مــوی ســر  :اســتفاده از ایــن ســری باعــث افزایــش جریــان
خــون در پوســت ســر شــده و ایــن افزایــش جریــان خــون در
کاهــش ریــزش مــو ،بــی حســی پوســت ســر رفــع ســر درد بســیار
موثــر مــی باشــد.

ماســاژ باســن  :بــا اســتفاده از ایــن ســری مــی توانیــد ماهیچــه
هــای قســمت نشــیمنگاهی را ماســاژدهید ،اســتفاده از ایــن
ســری بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه خســتگی ناشــی از زیــاد بــر
روی صندلــی نشســتن را در قســمت نشــیمنگاه از یــن ببریــد.

ماســاژ گــردن و شــانه  :بــا اســتفاده از ایــن ســری شــما مــی
توانیــد ماهیچــه هــای گــردن ،شــانه ،آشــیل پــا ،پشــت ســاق
پــا ،پشــت بــازو ،بــاالی زانــو ،ســاعد و تمــام قســمت هایــی کــه
دارای ماهیچــه هــای قوســی شــکل هســتند را ماســاژدهید.
ایــن ســری بــرای کاهــش دردهــای ناشــی از بیمــاری آرتــروز در
قســمت گــردن و زانــو بســیار موثــر اســت.

ماســاژ کــف پــا  :بــا اســتفاده از ایــن ســری مــی توانیــد کــف
پاهــای خــود را ماســاژبدهید .بــه علــت شــکل خــاص اســن ســری
اســتفاده از آن حالتــی از طــب ســوزنی را در کــف پــای شــما ایجــاد
مــی کنــد کــه باعــث افزایــش جریــان خــون در تمامــی قســمت
هــای مختلــف بــدن بــا ارســال پیــام عصبــی از کــف پــا مــی شــود.

ماســاژ کمــر و پشــت  :بــا اســتفاده از ایــن ســری مــی توانیــد
تمــام قســمت هــای پشــت ،کمــر ،پهلوهــا را ماســاژ دهیــد
همچنیــن اســتفاده از ایــن ســری در برطــرف کــردن خســتگی
هــای ناشــی از کار و ورزش ســنگین در قســمت کمــر و پشــت
بســیار موثــر مــی باشــد.

ماســاژ کــف و مــچ دســت  :بــا اســتفاده از ایــن ســری مــی توانیــد
کــف دســتان خــود را ماســاژ دهیــد،اســتفاده از ایــن ســری بــرای
کســانی کــه از دســتان خــود کار مــی کشــند مثــل تایپیســت هــا،
دنــدان پزشــکان ،نویســندگان و  ...بســیار مفیــد بــوده و از
بســیاری از بیمــاری هــای احتمالــی جلوگیــری مــی کنــد.

ماســاژ بــاالی زانــو و ســاق پــا  :بــا اســتفاده از ایــن ســری مــی
توانیــد ماهیچــه هــای ســاق پــا و بــاالی زانــو را ماســاژ دهیــد.
ایــن ســری در بهبــود بیمــاری واریــس و زانــو درد بســیار موثــر
اســت و جریــان خــون را در قســمت هــای یــاد شــده افزایــش مــی
دهــد ،همچنیــن اســتفاده از ایــن ســری بــرای ماساژقســمت هــای
مختلــف پــا پــس از یــک روز کاری خســته کننــده بســیار لــذت
بخــش مــی باشــد.

ماساژقســمت هــای خــواب رفتــه  :بــا اســتفاده از ایــن ســری
مــی توانیــد قســمت هایــی را کــه دچــار خــواب رفتگــی شــده را
بــه حالــت اول برگردانیــد .ایــن ســری بــا حالــت خاصــی کــه دارد
جریــان خــون را بصــورت عمقــی در انــدام خــواب رفتــه بحرکــت
در مــی آورد .همچنیــن در آقایــان بــه عنــوان قســمت پروســتات
اســتفاده مــی شــود.

نمودار رفلکسولوژی دست
سر  -مغز سر
دندان  -سینوس
چشم ها

گوش

گوش

عضله ذورنقه ای

شبکه
عصبیه معده
بازو

شبکه
عصبیه معده
بازو

مری
گلو

کتف و شانه

کتف و شانه

هیپوفیز

قلب

دیافراگم

گردن

دیافراگم

آدرنال

بینی

آدرنال

کبد

تیروئید  -برونشیت

کبد

کیسه صفرا

ستون فقرات گردن

طحال

کلیه

معده

کلیه

مفصل ران

پانکراس

مفصل ران

دوازدهه

روده پایین رونده
مقعد
تخم دان ها
/بیضه ها

روده باال رونده

پائین
کمر

عصب
سیاتیک

آپاندیس

مثانه

میزنای

پروستات
روده
مثانه
کوچک
دستگاه تناسلی

پروستات
مثانه
دستگاه تناسلی

روده
کوچک

عصب
سیاتیک

پائین
کمر

تخم دان ها
/بیضه ها

نمودار رفلکسولوژی پا
سر  -مغز سر
دندان  -سینوس

چشم
گوش

هیپوفیز
گلو
بینی

گردن

سر  -مغز سر
دندان  -سینوس
چشم
گوش

عضله ذوزنقه ای

ستون فقرات گردن

عضله ذوزنقه ای

زیر بغل

تیروئید  /برونشیت

زیر بغل

شش/قفسه سینه

قلب
بازو
کتف و شانه
کبد
طحال
آرنج
کلیه
مفصل ران
روده پائین رونده

روده کوچک
عصب سیاتیک
زانو

مری

شبکه عصبیه معده

دیافراگم
معده

آدرنال

پانکراس
دوازدهه

مهره های کمری
میزنای
مثانه

راست روده

استخوان خاجی
پایین کمر  /پهلوها

شش/قفسه سینه
بازو
کتف و شانه
کبد
کیسه صفرا
کلیه

		

آرنج
مفصل ران
روده باال رونده
روده کوچک
آپاندیس
عصب سیاتیک
زانو

۶۰۷  واحد-  شرقی۶  ط-  مجتمع تندیس-  خ غالم جعفری-  م تجریش-  تهران-  ایران: آدرس
09124708193 : خدمات پس از فروش

22749478 : فکس

Website: www.nikanasa.ir , www.aront-iran.com

Email: info@nikanasa.com , info@aront-iran.com

22749839 - 40 : تلفن

