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Nowatorski pomysł

Rollmaster to urządzenie opracowa-
ne i produkowane przez rodzimą firmę 
Media Publication, obecną na rynku od 
2001 roku. Produkty firmy odróżnia 
od propozycji konkurencji kilka istot-
nych elementów. Pierwsze, co rzuca się 
w oczy, to unikalny wygląd, który za-
wdzięcza autorskiemu projektowi zna-
nego artysty plastyka Artura Mikusza. 
Również jeśli chodzi o stronę technicz-
ną, znajdziemy tu wiele nowatorskich 
rozwiązań. Oto najważniejsze z nich:

– Innowacyjny, ślima-
kowy kształt wałków ma-
sujących, gwarantują-
cy korzystniejszy wpływ 
na przesuwanie limfy, co 

z kolei prowadzi do lepszych efektów 
masażu! Wałki masujące w urządze-
niach ROLLMASTER kręcą się w dwie 
strony, dzięki temu nie ma potrze-
by przechodzenia podczas masażu na 
drugą stronę urządzenia.

– Czujniki pomiaru nacisku – pomaga-
ją w dobraniu odpowiedniej siły na-
cisku na wybrane części ciała. Klu-
czem do doskonałych efektów ma-
sażu jest nie siła, lecz odpowiedni 
sposób masowania. Czujniki poma-
gają dobrać siłę nacisku tak, by nie 
była za duża i by masaż nie powo-
dował szkodliwych efektów.

– Odtwarzacze DVD z nagranymi pro-
gramami ćwiczeń – co pozwala na 
całkowicie samodzielną obsługę 
urządzenia.

Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za Rollmasterem jest 
– w przeciwieństwie do wielu pro-

duktów kon-
kurencji – bez-
obsługowość. 
Klient prowa-
dzony jest przez 
pilota z wbudo-
wanego odtwa-
rzacza DVD, za-
s t ępu j ącego 
personel. Pilot 
ten nigdy nie 

jest zmęczony, zawsze ma dobry humor 
i pozostaje od pierwszej do ostatniej 
minuty profesjonalistą w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Zna się na masażu 
i na urządzeniu, które można potrak-
tować w jego obecności za samoobsłu-
gowe, a więc i bardzo tanie w eksplo-
atacji. Klienci, przyzwyczajeni w gabi-
necie kosmetycznym do widocznych 
efektów, mają dzięki nowemu, opaten-
towanemu kształtowi rolek dodatko-
wą gwarancję tego, że czas spędzony 
w gabinecie kosmetycznym był dobrą 
inwestycją w swój wygląd, samopo-
czucie, a może nawet w poprawę sta-
nu zdrowia.

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

Jesteśmy pewni, że ROLLMASTER 
wzbogaci Państwa ofertę, podniesie 
jej atrakcyjność i będzie cieszył się 
dużym powodzeniem wśród klientek.
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Dbanie o ciało jest dziś nieodłącznym elementem życia. 
Oferujemy Państwu urządzenie ROLLMASTER, które masuje, 
ujędrnia oraz wspomaga walkę z cellulitem. Rollmasaż jest 
sprawdzonym sposobem na jędrną sylwetkę, to już nowy trend 
w masażu odchudzającym, limfatycznym i pojędrniającym.
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