
UDVIKLING FOR DIT  
VELBEFINDENDE SIDEN 1969 

TANK NY ENERGI
REAL PRO HOT STONE 



 EKSKLUSIV ”JUNETSU”-MASSAGE
Det japanske ord ”Junetsu” betyder ”meget fin æltning”. Denne 
massageteknik, som anvendes af professionelle massører, baserer 
sig på en metode med små, kredsende tommelfingerbevægelser. 
Med ”Junetsu” kan man i løbet af sekunder løsne dybtliggende  
muskelspændinger. 

 AUTOMATISK KROPSSCANNING

++ MASSAGETEKNIKKER

En massagestol skal tage højde for rygsøjlens beskaffenhed og 
forløb. Real Pro Hot Stone arbejder med et net at tryksensorer, 
som måler ryg og skulderposition før hver massage. 
Fordelen: Du får en individuel tilpasset massage.

VARMENdE MASSAGEHOVEdER
Ved massagestolen Real Pro Hot Stone taler navnet for sig selv. Som ved en Hot  
Stone Massage med varme sten overføres varmen, via massagehovedet, jævnt til  
ryggen og trænger dybt ind i musklerne. I forbindelse med de anvendte massage- 
teknikker stimuleres blodcirkulationen og muskulaturen afspændes. Oplev dyb afslapning og en 
følelse af at give fuldstændig slip. 

REAL PRO 
HOT STONE 

Med Panasonic Real Pro Hot Stone har man sin helt personlige massør enten på 
arbejdspladsen eller derhjemme.  
En massagestol fra Panasonic er en rigtig god investering for enhver 
arbejdsplads, da den både medfører øget velvære og energi hos 
medarbejderne. Samtidig kan en massagestol reducere sygefraværet 
betydeligt.
 



 

6 automatiske programmer:  

+ Forfriskende massage
+ Dybdemassage 
+ Shiatsu-massage
+ Lændemassage
+ Massage af nakke/skuldre
+ Massage af nedre rygområde

Manuelle indstillinger:  

+  Ben- og armmassage med  
stræk-funktion

+ Fodreflekszonemassage 
+ Indstilling af intensitet
+ Positionering af massagehoveder
+ Hukommelse til egne indstillinger

Massage- og hvilestol i én  

Real Pro Hot Stone kan også anvendes som  
bekvem hvilestol, f.eks. til at læse i. Drej blot ben-
støtten og massageenheden forsvinder i stolen.

Behagelig helkropsmassage:  

+  Massage af hele ryggen  
inkl. skuldre og nakke

+  Luftpudemassage af skuldre,  
arme, lænd, lår, lægge og fødder

+  Strækning af brystområdet,  
lænden og benene

Med Real Pro Hot Stone kan du  
også få enkelte kropsområder  
direkte masseret med præcis den 
massageteknik du ønsker

+  Udstrækning og afslapning af din muskulatur
+  Stimulering af dine akupressurpunkter og forbedring 
 af din krops energiflow
+  Lindrer og forebygger smerter og spændinger
+ Øger blodomløbet 
+  Øger fornemmelsen af velvære og giver fornyet energi

dETTE KAN EN MASSAGESTOL  
FRA PANASONIC

++ MANGFOLdIGE MASSAGEMULIGHEdER

++ VIdUNdERLIG FORANdERLIG



 KAN TILPASSES
 ALLE LæNGdER

Benstøtten kan køres manuelt  
ud og således forlænges, så lange  
ben også kan strækkes bekvemt 
ud under en massage.

 AUTOMATISK 
SæNKNING
Ryggen kan foldes 170 grader 
bagud, således at du altid kan 
vælge den meste bekvemme  
position under din massage.

++ TEKNISKE dATA

HOT STONE

Real Pro Hot Stone i sort

Real Pro Hot Stone i creme

MASSAGEINdSTILLINGER

Rygmassage 1.638 cm²  

Massageområde i cm H: 78, B: 21, d: 10

6 automatiske programmer Shiatsu, dybdemassage, refresh, massage af lænd, nakke/skuldre og nedre rygområde 

Massageteknikker Junetsu, Shiatsu, svensk massage, æltemassage, bankemassage, rullemassage

5 manuelle programmer Nakke, skuldre, midterryg, nedre ryg, hele ryg

Antal massagevariationer 108

SæRLIGE dETALJER

Antal brugerhukommelser 3

Indstilling af massageintensitet 4
Visning af resterende massagetid 4
Automatisk kropsscanning 4
Hældning af ryglæn 4 (op til 170°)  

Manuel betjening 4 (sproget kan valgfrit skiftes til engelsk)

Ruller til let transport 4

GENERELLE dATA

Netspænding AC 230 V; 50 Hz

Strømforbrug 120 W (varmende massagehoveder: 23 W, standbymodus: 0 W)

Vægt 87 kg

Max. brugervægt 120 kg

H x B x d siddende 115 x 95 x 122 cm

H x B x d liggende 66 x 95 x 202 cm

Betrækfarver Creme, sort

Betrækmateriale  Tekstillæder

DET SKAL MAN PRØVE!
Prøv Real Pro Hot Stone hos en af vore forhandlere

Bakkegårdsvej 405A
DK-3050 Humlebæk
Tlf: +45 3874 5450 
Fax: +45 3874 5460
info@wellnessnordic.com
www.wellnessnordic.com

Nordisk importør: Din forhandler:


