
Masážní přístroj Verk Relax 

Informace o produktu: 

Masážní stroj  je vhodný pro použití na celé tělo, vhodný na masáž stehen, břicha, hýždí i zad. 

Přístroj vyniká svou infračervenou funkcí, která podporuje krevní oběh v průběhu celé 

masáže. Provoz je zajištěn pomocí napájecího kabelu přímo ze sítě. 

Celulitida je esteticky nevzhledná pokožka nazývaná jako pomerančová kůra. Zbavte se jí 

pomocí masážního přístroje proti celulitidě, který je profesionálně navržen tak, aby díky své 

ergonomicky tvarované rukojeti padl přesně do ruky.  Snadnou manipulaci a přesné použití 

zajistí nízká hmotnost 1,6 kg.  

Nastavitelná rychlost masáže a výběr ze 4 typů nástavců zajistí dokonalý komfort a pomůže 

tak k perfektnímu vzhledu vaší pokožky. Dva nástavce slouží na masírování a uvolnění 

svalstva a dva k použití proti celulitidě.  

 Ideální pro všechny druhy masáží 

 4 unikátní masážní podložky 

 Ovládací kolečko pro ovládání rychlosti 

 Má infračervený ohřívač 

 Napájení: 230V 

 Délka napájecího kabelu: přibližně 140 cm 

 Ergonomický tvar 

 

Doporučení: 

Přístroj nepoužívejte v případě zdravotních komplikací, které mohou vibrace z přístroje 

znásobit. 

 

Návod k použití: 

Před každým použitím prosím vždy zkontrolujte napájecí kabel, zdali nejeví známky 

poškození.  Přístroj zapněte do napájení. 

Na hlavním panelu přesuňte spínač do polohy nahoru, tím přístroj zapnete do pohotovostní 

polohy. Otočným kolečkem potom redukujete sílu vibrací. 

Po každém použití doporučujeme přístroj vyčistit vlhkým hadříkem a vysušit do sucha. 

 

Výměna hlavic: 

Odšroubujte vrchní díl a vyměňte hlavici, dle požadovaného výsledku. Po každém použití 

doporučujeme hlavici omýt a důkladně osušit před dalším použitím.  

 

 



Záruka: 

Poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 

neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na 

výrobku, provedených třetí osobou. 

 

Upozornění na bezpečnost: 

Přístroj udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí. Tento přístroj není vhodný pro děti. 

Neskladujte na přímém slunečním svitu, ve vysokých teplotách nebo ve vlhkosti. 

Přístroj skladujte v čistém a suchém prostředí. 

Přístroj nerozebírejte, neopravujte nebo nepřestavujte. 

 


