Jedinečné přednosti
• Doplňuje fitness, cvičení, osobní trénink, lázeňské a kosmetické služby
• V jediném systému slučuje saunu se suchým teplem a zařízení pro vibrační masáž
• Systém relaxačních světel LED obklopující celé tělo, konejšivá hudba, pohodlné

Dokonalé prostředí pro doplnění cvičení, fitness,
osobního tréninku, lázeňských a kosmetických služeb

ergonomické lůžko

• Doplňuje řadu moderních tělesných služeb

Funkce a technická specifikace
Ovladatelná tělesná komora se systémem působení na více
smyslů
• Barva kasple: Krémově bílá
• Prostorová světla LED interiéru tělesné komory: 1080 světelných
diod LED (červená — 630 nm, žlutá — 590 nm)
• Prostorová LED světla obličeje: volitelná (630 nm, 590 nm)
• Systémy suchého tepla: suché teplo nastavitelné až na 178o F
• Vibrační masáž: dvojitý motor s nastavitelnými vibračními vlnami
• Systém chlazení obličeje: dvojice nastavitelných ventilátorů
• Systém aromat: čtyři aromatické rozptylovače
• Hudba: systém kompatibilní s přehrávačem IPOD a formátem Mp3
• Ergonomické lůžko: s vyhřívanou podložkou a měkkým polštářem
• Výška zavřeného zařízení: 39"/99 cm
• Výška otevřeného zařízení: 89"/ 226 cm
• Délka: 89"/226 cm
• Hmotnost: 260 lbs/118 Kg
• Nejširší bod: 35"/89 cm
• Nejužší bod: 22"/56 cm
• Výška podstavce: 7"/ 17.78 cm
• Napětí: 220 V 50/60 Hz
• Zdroj napětí: V (12 A, 50/60 Hz)

Contact Information
info@rovitespa.eu

Světla LED | Intenzivní teplo | Masáž
Osobní celotělový POD
Vlastní a přednastavené programy
Nastavitelné funkce
Působí současně na více smyslů
www. r o v i t e s p a . e u

The Perfect Environment to Complement Exercise, Fitness, Personal Training, Spa & Beauty Services

Dokonalý prožitek pro klienta

SlimLine POD je tou nejnovější, technologicky nejvyspělejší kapslí společnosti NuAge Beauty pro
doplnění cvičení, fitness a lázeňských a kosmetických služeb. Kapsle SlimLine POD jsou ve svém odvětví
uznávány coby nejinovativnější kapsle, jaké jsou dnes k dispozici.
Dnešní klienti očekávají, že obdrží ty nejšpičkovější služby v oblasti tělesné péče, jejichž
okamžité výsledky zajišťuje nejnovější vědecká technologie. Klienti si často rezervují sezení
tělesné péče, aby požívali blahodárných účinků naprosté relaxace a dokonalého rozmazlování.
Díky kapsli SlimLine POD budou Vaše služby přinášet skvělé výsledky, které předčí očekávání
Vašich klientů.
SlimLine POD Vám umožní nabízet řadu výnosných služeb za použití jediného přístroje a zároveň
poskytne Vašim klientům osobní útočiště. Toto zařízení, které je ideálním doplňkem libovolné techniky
lázeňských služeb, se stane nejžádanější, nejcennější a nejpoužívanější celotělovou kapslí ve Vašem
lázeňském či fitness centru.
Kosmetické produkty jako bahno, jíl či jiné specializované tělové masky patří mezi nejpopulárnější služby
v lázeňských nabídkách. Protože jsou tělesné zábaly a masky ze své podstaty chladnými procesy, je
schopnost zajistit teplo pro jejich maximální účinnost a pohodlí klienta velmi důležitá.
SlimLine POD nabízí dokonale vyhřívané prostředí doplňující tato ošetření. Zařízení také udržuje
požadované teplotní úrovně v průběhu celé služby, důsledkem čehož jsou účinnější konečné výsledky
Vašich produktových služeb a zajištění maximálního pohodlí Vašich klientů.
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LED Light-High Heat-Massage, Comfortable & Soothing, Relaxation Chamber, Adjustable Features & Multi-Sensory

Systém SlimLine POD obsahuje celotělesnou komoru se
soustavou světelných diod LED, která umožňuje další rozšíření
tělesných služeb. Pracovníci kosmetického výzkumu společnosti
NuAge Beauty využili vlastních zkušeností z výzkumu vlnových
délek technologie světelných diod LED pro dosažení
optimálních výsledků.
Programové vybavení s předběžnými nastaveními bylo
navrženo tak, aby kapsle SlimLine POD svým uživatelům po
stisknutí tlačítka nabídla výběr efektivních programů pro
jednotlivá sezení, čímž je celý proces obsluhy zjednodušen jak
pro uživatele, tak pro technika. Nicméně, kapsle SlimLine
POD svému uživateli rovněž nabízí jedinečnou všestrannost,
neboť v průběhu každého sezení lze upravit úroveň činnosti
jednotlivých funkcí pro dosažení maximálního pohodlí.

Funkce:
V systému SlimLine POD jsou k dispozici
následující funkce, které je možno manuálně
nastavit v průběhu každého sezení.

• Suché teplo
• Tělesná komora se
systémem světel LED
• Aromata
• Lůžko pro vibrační masáž
• Vzduchové chlazení obličeje
• Budík

SlimLine POD The Perfect Environment

