Massageador Super Relax
Modelo MC-4000

Funções do massageador:
•
•

Massageador Corporal
Massagem Relax do Corpo (fria ou quente)

Benefícios:
•
•
•

Cabo ajustável: o ângulo a ser usado pode ser ajustado para melhor posicionamento do
massageador. Basta manter pressionado o botão redondo no meio do cabo até chegar ao ângulo
desejado e depois soltar o botão.
Cabo elétrico aprovado pelo Inmetro.
Roletes com gel interno com opção de massagem (1) gelada ou (2) quente.
1. Para uma massagem gelada, colocar os roletes no freezer e deixar por vinte minutos.
2. Para uma massagem quente, colocar os roletes em água quente e deixar por vinte minutos.

Como Manusear:
•

Ligar o massageador e escolher a chave conveniente para massagem: (1) massagem; (2) calor;
(3) massagem com calor.

1.

Massagem: possibilita escolher a massagem adequada para cada parte do corpo. Basta colocar o
acessório selecionado e massagear onde preferir: nos braços, pernas, costas, coxas, pescoço,
ombros, etc. A massagem pode ser feita sobre a roupa, mas é mais eficaz diretamente sobre a
pele.

2.

Calor: O calor penetra profundamente na pele. A pele esquenta, os vasos sangüíneos se dilatam
e o fluxo do sangue é estimulado. O sangue leva com ele substâncias para nutrir e restabelecer
os tecidos mais rapidamente. Isto vai ajudar a manter a pele saudável e limpa pelo efeito
estimulante na circulação do sangue. Os poros da pele se abrem pela influência do calor e isto
serve para auxiliar nas aplicações cosméticas. Cremes para a pele são mais bem absorvidos com
o calor e, portanto, mais efetivo. O calor pode dar alívio às dores reumática e muscular, mas
seu médico deve ser consultado antes do uso.

3.

Massagem com calor: deixe o botão na posição (HM) e aproveite a combinação do calor
penetrante com a massagem vibratória. Antes de usar o aparelho na posição calor (H), verificar
a temperatura da placa de calor. A temperatura pode ser controlada desligando e ligando o
aparelho de vez em quando.

Acessórios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roletes massageadores com gel térmico interno: pequenos nódulos nos roletes vão aliviar a
fadiga do corpo. Opção de massagem fria ou quente.
Massagem por sucção: provoca ligeira sensação de vácuo que tem efeito benéfico apertando a
pele.
Massagem para o corpo: design especial com 2 nódulos, leva ondas suaves para os ombros,
braços e pernas.
Massagem para o couro cabeludo: começando na base do couro cabeludo, chegar até o topo da
cabeça e depois reverter a direção para uma massagem revigorante.
Massagem com vários nódulos: sensação de relaxamento por todo o corpo.
Massagem concentrada: a saliência propicia massagem concentrada levando ondas suaves para
áreas mais extensas do corpo como pernas, quadris e costas.

IMPORTANTE:
•
•
•
•

Não utilizar este produto durante o banho e evitar contato com água.
Não usar o produto em partes queimadas ou inchadas do corpo.
Não dormir utilizando o produto.
A massagem é sempre agradável e confortável. Se houver algum desconforto, descontinuar o
uso e consultar um médico.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Especificações Técnicas
Modelo
Alimentação
Voltagem
Peso Líquido

MC-4000
Energia Elétrica
110V ou 220V
800g
Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso
prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.
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