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Wykorzystaliśmy Rollmastera 
podczas wczasów odchudzają-

cych w ośrodku „Mieszko” w Pokrzyw-
nej. Rollmaster miał pomóc zarówno 
w procesie odchudzania, jak i w od-
nowie biologicznej po intensywnym 
wysiłku fizycznym. Spełnił swoją rolę 
świetnie. Świadczą o tym wyniki po-
miarów obwodów ud, bioder, talii, wa-
gi ciała oraz zawartości tłuszczu w or-
ganizmie, jak również opinie samych 
uczestników turnusu.

Rollmaster pomógł mi zdecydowa-
nie poprawić wygląd ciała. W ciągu 
tego tygodnia dzięki niemu straciłam 
3 kg tkanki tłuszczowej. Moje ciało, 
szczególnie biodra, uda, brzuch i po-
śladki, stało się jędrniejsze, zmniej-
szyła się też „pomarańczowa skórka”. 
Podczas poprzedniej próby odchudza-
nia, która polegała tylko na stosowa-
niu niskokalorycznej diety, zgubiłam 

wprawdzie 2 kg w ciągu tygodnia, ale 
wygląd mojego ciała nie poprawił się. 
Na wczasach dowiedziałam się, że te 
2 utracone kilogramy to głównie wo-
da i mięśnie, ponieważ aby nastąpi-
ło spalanie tłuszczu, muszą zaistnieć 
sprzyjające warunki, a takie stworzo-
no nam, wprowadzając odpowiednią 
aktywność fizyczną i masaż na Roll-
masterze. Dzięki temu moje ciało jest 
lżejsze, ale też dobrze wygląda.

Jola Smoleń

O skuteczności Rollmastera słysza-
łam już wcześniej od znajomych, którzy 
chcąc pięknie wyglądać na swoim ślu-
bie, korzystali z niego przez dwa mie-
siące przed ceremonią. Założony cel – 
utrata zbędnych kilogramów i popra-
wa wyglądu – został osiągnięty. Teraz 
i ja mogłam sprawdzić działanie tego 
urządzenia. Opinie znajomych się po-
twierdziły. Ciało wygląda zdecydowa-

nie lepiej, skóra jest jędrna, gładka, 
nogi smuklejsze. Moje samopoczucie 
poprawiło się, bo wiem, że jest coś, co 
pozwoli mi utrzymać dobrą formę.

Kasia Kowalczyk

Rollmaster to świetne urządzenie, 
które po zwiększonej całodziennej ak-
tywności ruchowej pozwoliło mi po-
zbyć się zakwasów i umożliwiło przy-
jemne uczestnictwo w zajęciach na-
stępnego dnia. Masaż na Rollmasterze 
to przyjemny relaks po całodziennym 
wysiłku. Z jego współudziałem uciekły 
mi gdzieś 4 cm z obwodu brzucha.
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Rollmaster spośród dostępnych na rynku urządzeń tego typu wyróżnia się 
nowatorskim kształtem wałków masujących, wmontowanymi czujnikami 
siły nacisku oraz możliwością samodzielnej obsługi dzięki odtwarzaczom 
DVD z filmami instruktażowymi. Dzięki temu można z jego udziałem 
poddawać się przyjemnym, łatwym w wykonaniu zabiegom, które 
zapewniają wyszczuplenie sylwetki, redukcję cellulitu i ujędrnienie skóry.
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