INSTRUKTION

AIR FOOT MASSAGER

Roten till mycket ont kommer från fötterna. Air Foot Massager är din egen Zonterapeut där hemma.

SVAR TILL DINA FÖTTER

Vad händer med mina fötter då jag använder Air Foot Massager?
Om dina fötter är hårda så får du betydligt mjukare fötter, den arbetar
med infraröd värme, massage och lufttryck. Resultatet efter 20 minuters
behandling blir mjukare, varmare fötter. Dessutom förbättras blodgenomströmningen i hela kroppen.
Kan min inflammation bli bättre av Air Foot Massager?
Ja, den ökar och förbättrar blodgenomströmningen från dina fötter vilket
påverkar hela kroppen Du får in syrefriskt blod till din inflammation vilket underlättar läkningsprocessen.
Vad kan jag tänkas känna efter att jag använt produkten?
Du kommer att känna en behaglig, värmande och avslappnande känsla, du kommer att känna lite ”sockerdrickskänsla” i ben och fötter, en bra effekt av
att blodcirkulationen kommit igång. Inom zonterapi så pratar man om ett
antal triggerpunkter som finns i våra fötter, punkter som är avgörande för
hur resten av vår kropp mår. Zonterapeuter i mitt arbete som är helt överens om att, ”orsaken till mycket ont i kroppen kommer från våra fötter”.

Jag har väldigt ont i mitt knä och har svårt att hitta något som hjälper,
kan Air Foot Massager vara bra för mig?
Air Foot Massager ger positiva effekter i hela din kropp, även i dina ömma
knän. Tack vare Air Foot Massagers tre behandlande delar, värme, lufttryck
och massage, kommer blodgenomströmningen att förbättras även genom dina
knän. Syrefriskt blod kommer igenom och trycker bort gamla slaggprodukter,
och du får en förbättrad genom-läkning.
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ANVÄNDNING

När jag ska använda Air
Foot Massager, hur gör man
rent tekniskt?
Air Foot Massager är
mycket användarvänlig och
enkel att hantera.
Koppla upp den till ett
220 volts uttag så startar
den i standby läge, tryck
sedan på antingen röd
knapp på fjärrkontrollen
eller röd knapp på displayen så börjar alla tre
program att verka.

ANVÄNDNING

Du har tre alternativ på lufttryck:
.
Lätt, Medel eller Kraftigt. Du har
också möjlighet att välja en behandling efter dina önskemål. Du kan
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stänga av lufttrycket från fjärrkontrollen på knappen tyst, så värmer
och masserar zonterapin foten. Vi rekommenderar att testa de olika alternativ som vår Air Foot Massager har.
Start programmet som alltid går igång
när du trycker på röd knapp ger dig
bra och fullgod behandling.

.

När jag använder Air Foot Massager
121-FM, får jag behandling eller är
det som en Massage eller är det mer
både och?
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När du använder vår Air Foot Massager
121-FM får du både massage och behandling.
De Zonterapeuter som testat vår produkt upplever att den ger en fullgod
massage och att det är en riktig behandling, eller som en av dom uttryckte sig, ”det här är så nära du
kan komma en Zonterapeutisk behandling med en maskin”.

ÖVRIG INFORMATION

•
•
•
•

•
•

Rådfråga alltid din läkare om du har el-apparat som t.ex. Pacemaker
innan anvädning.
Vi garanterar inte att dina fötter blir bra av Air Foot Massager.
Håll produkten borta från vatten.
Överskrid aldrig programtiden på 20 minuter.
2 års garanti.
Får endast användas med medföljande strömadapter.
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TrendRehab I Sverige AB
Segelgatan 1
904 20
Umea, Sweden
SE556852-690801
TrendRehab.se
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