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Dbanie o ciało jest dziś nieodłącznym 
elementem życia. Oferujemy Państwu 
urządzenie ROLLMASTER, które masuje, 
ujędrnia oraz wspomaga w walce 
z cellulitem. Rollmasaż jest sprawdzonym 
sposobem na jędrną sylwetkę, to już 
nowy trend w masażu odchudzającym, 
limfatycznym i pojędrniającym.

Urządzenie nie wymaga zatrudnie-
nia dodatkowego personelu – wy-

maga jedynie paru sekund na włącze-
nie go. Klienci są prowadzeni w czasie 
godzinnego masażu poprzez film na 
miniodtwarzaczu DVD, gdzie pokaza-
ne są kolejne etapy masażu.

Dzięki ROLLMASTEROWI wzbogaci-
cie Państwo swoją ofertę, stwarzając 
okazję pozyskania nowych klientów.

Masaż na urządzeniu ROLLMASTER 
jest bardzo przyjemny i relaksujący, 
zalecane jest masowanie się 2-3 ra-
zy w tygodniu po 1 godzinie w celu 
uzyskania optymalnych efektów. Nasze 
urządzenie jest energooszczędne. Jed-
na godzina jego pracy to około 30 gro-
szy. Koszt zabiegu to, w zależności od 
regionu, 20-35 złotych za godzinę.

ROLLMASTER posiada certyfikat CE, 
jest urządzeniem całkowicie bezpiecz-
nym i zaprojektowanym tak, aby za-
pewnić najwyższy komfort masażu.

Do czego służy 
ROLLMASTER:
• modelowanie wybranych partii cia-

ła, przede wszystkim bioder, ud, ta-
lii i brzucha

• wspomaganie odchudzania

• wspomaganie walki z cellulitem

• rewitalizujący masaż zdrowotno-ko-
smetyczny

• profilaktyka rozstępów i utraty jędr-
ności skóry

• poprawa samopoczucia.

Urządzenie ma wpływ na:

układ krążenia

• przyspiesza krążenie krwi i limfy

• miejscowo rozszerza naczynia wło-
sowate i usprawnia dopływ świeżej 
krwi

• pomaga w wydalaniu ubocznych 
produktów przemiany materii

• poprawia dotlenienie i odżywienie 
tkanek

mięśnie

• poprawia dotlenienie i odżywienie

• przeciwdziała kontuzjom

• zwiększa elastyczność

• przyspiesza regenerację powysiłkową

• podwyższa lub obniża napięcie

skórę

• ujędrnia i uelastycznia

• likwiduje lub zmniejsza zrosty i zgru-
bienia

• powoduje mechaniczne rozbicie 
tkanki tłuszczowej

układ nerwowy

• delikatny masaż relaksuje i uspokaja

• mocny masaż pobudza

• usprawnia przewodzenie bodźców 
nerwowych

• poprawia czucie powierzchniowe 
i głębokie.

Jesteśmy pewni, że ROLLMASTER 
wzbogaci Państwa ofertę, podniesie jej 
atrakcyjność i będzie cieszył się dużym 
powodzeniem wśród klientek.

Zapewniamy:

• transport urządzenia do miejsca 
przeznaczenia

• przeszkolenie pracowników

• płytę DVD z programami ćwiczeń

• serwis gwarancyjny do 2 tygodni 
i serwis pogwarancyjny

• instrukcję obsługi.

Oferujemy możliwość sprzedaży ra-
talnej. Urządzenie jest objęte 2-letnią 
gwarancją.
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