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Teresa Raczyńska i Magda 
Niewęgłowska-Wilk z salonu 
„Damą Być” w Krakowie:

– Urządzenie jest proste w obsłudze, 
wygodne dla kosmetyczki, która usta-
wia tylko program i potem już film na 
DVD prowadzi klientkę dalej. Rollma-
ster jest u nas dopiero 3 miesiące, a już 
mamy grono stałych klientek. Same ko-
rzystamy z masaży i efekty są rewela-
cyjne. Mięśnie stają się twardsze, skó-
ra jędrniejsza, ramiona odzyskują ład-
ny wygląd. Kiedy nie mogłam spać na 
jednym boku z powodu zastojów żyl-
nych, masaż usunął ten problem. Bar-
dzo dobrze współpracuje się z produ-
centem urządzenia. Kontakt jest bez-
problemowy i błyskawiczny.

Krystyna Bietkał z Instytutu 
Pięknego Ciała Avona 
w Białymstoku:

– Od stycznia korzystałam z innego 
urządzenia tego typu i schudłam 20 
kg, stosując również dietę. Do własne-
go gabinetu szukałam jednak czegoś 
innego i jestem zadowolona z wybo-
ru. Ulepszenia w postaci czujnika na-
cisku i filmu na DVD bardzo pomagają 
klientkom podczas zabiegu. Po 3 mie-

siącach zabiegów 3 razy w tygodniu 
poprawia się stan skóry, znika cellulit, 
organizm się oczyszcza i poprawia się 
przemiana materii. Poza tym zabiegi 
wspaniale relaksują.

Bożena Jadach z opolskiego 
gabinetu Nefretete:

– Polecam Rollmaster osobom sys-
tematycznym, które przyjdą 2-3 razy 
w tygodniu na zabieg. Nawet panie, 
które nie stosują żadnej diety, są za-
dowolone z wyglądu sylwetki po za-
biegach. Skóra staje się jędrniejsza, 
zwłaszcza po ciąży. Ciekawe jest to, 
że następuje wyraźne podniesienie 
biustu, chociaż nie jest on poddawa-
ny masażowi. Masaż limfatyczny jest 
bardzo korzystny dla zdrowia – po-
prawia krążenie, a dzięki temu odży-
wienie tkanek w niezbędne substancje. 
Masaż nóg modeluje je i relaksuje. Za-
letą urządzenia jest układ rolek, któ-
ry pozwala uniknąć siniaków i rozbić 
tłuszcz. Kontrolowany nacisk również 
zwiększa bezpieczeństwo i komfort 
zabiegu. Płyta DVD prowadzi podczas 
zabiegu i klientki cenią sobie wszyst-
kie te ulepszenia. Kontakt z producen-
tem jest bardzo dobry, w razie potrze-

by przyjeżdża natychmiast i rozwiązu-
je problem.

Iwona Lakowska z Pucka:

– Rollmaster mam w gabinecie do-
piero od sierpnia, więc jeszcze nie 
mam klientek, które przychodzą się 
odchudzać, ale jest sporo pań, które 
chcą poprawić sylwetkę, samopoczu-
cie i poddać się masażowi limfatycz-
nemu. Są zadowolone z efektów, już 
po pierwszym zabiegu czują wyraź-
ne swędzenie ciała, co jest prawidło-
wym objawem. Urządzenie jest dobrze 
pomyślane pod względem technicz-
nym. Wystarczy ustalić termin wizyty, 
włączyć program i panie mogą same 
ćwiczyć dzięki filmowi na DVD. Muszę 
pochwalić również producenta, który 
bardzo interesuje się, czy wszystko jest 
w porządku i czy nie potrzeba dodat-
kowych materiałów.
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Rollmaster, urządzenie do masażu 
wyszczuplającego i redukującego cellulit, 
budzi obecnie szerokie zainteresowanie. 
Zadzwoniliśmy do czterech gabinetów 
kosmetycznych, pytając o opinie kosmetyczek 
i klientek na temat urządzenia.
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