
A ● 2 SOLARIUM lipiec - sierpień 2008 (50)

Jest wiele salonów solaryjnych, które 
doskonale prosperują, ograniczając 

swą ofertę wyłącznie do opalania. Jed-
nak istnieje również grupa – i stale się 
ona powiększa – salonów, które poszu-
kują alternatywnych źródeł dochodów. 
Czasami robią to, bo zmusza je do tego 
sytuacja na rynku – po prostu opalanie 
nie przynosi takich dochodów, jakich 
oczekiwaliby właściciele. Czasami wy-
nika to z chęci uatrakcyjnienia oferty, 
podniesienia standardu usług, wyprze-

dzenia konkurencji, przyciągnięcia no-
wych grup klientów. Niezależnie od po-
wodów – rozszerzanie oferty salonów 
jest faktem, a właściciele, którzy na ta-
ki krok się decydują, z reguły nie żału-
ją podjętej decyzji. Oczywiście najlepiej 
w roli usług dodatkowych sprawdzają 
się te, które gwarantują stosunkowo 
wysokie przychody przy minimalnych 
inwestycjach. Do tej grupy zdecydo-
wanie należy właśnie masaż rolkowy 
– Rollmaster!

Innowacyjne podejście
Rollmaster to produkt rodzimej firmy 
Media Publication, która działa na ryn-
ku od 2001 roku. Produkty firmy od-
różnia od propozycji konkurencji kilka 
istotnych elementów. 

Przede wszystkim unikalny, bardzo 
atrakcyjny design, który zawdzięcza 
autorskiemu projektowi znanego ar-
tysty plastyka Artura Mikusza. Również 
jeśli chodzi o stronę techniczną, znaj-
dziemy tu wiele nowatorskich rozwią-
zań. Oto najważniejsze z nich: 

• Innowacyjny, ślimakowy 
kształt wałków masujących, 
gwarantujący korzystniejszy 
wpływ na przesuwanie limfy – 
co z kolei prowadzi do lepszych 
efektów masażu! Wałki masujące 
w urządzeniach Rollmaster kręcą 
się w dwie strony – dzięki temu 
nie ma potrzeby przechodzenia 
podczas masażu na drugą stronę 
urządzenia.

• Czujniki pomiaru nacisku 
– pomagają w dobraniu 
odpowiedniej siły nacisku na 
wybrane części ciała. Kluczem do 
doskonałych efektów masażu jest 
nie siła, lecz odpowiedni sposób 
masowania. Czujniki pomagają 
dobrać siłę nacisku tak, by nie 
była za duża i by masaż nie 

W poprzednim numerze przybliżyliśmy Państwu nowatorską ideę 
masażu rolkowego – czyli rodzimy produkt Rollmaster. Masaże 

rolkowe to bardzo ciekawa usługa, doskonała odpowiedź na potrzeby 
wszystkich właścicieli salonów, którzy pragną poszerzyć swoją ofertę. 

Dlaczego warto zainteresować się właśnie Rollmasterem? Powodów 
jest co najmniej kilka. Innowacyjne rozwiązania, atrakcyjny design 

i równie atrakcyjna cena – przyjrzyjmy się bliżej zaletom Rollmastera. 

Prezentacja

Nowa
ERA Rollmastera!
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powodował szkodliwych efektów.

• Odtwarzacze DVD z nagranymi 
programami ćwiczeń – 
co pozwala na całkowicie 
samodzielną obsługę urządzenia.

Kondycja i atrakcyjność 
fizyczna

Dlaczego warto zainwestować w tego 
rodzaju usługę właśnie w salonie sola-
ryjnym? Przede wszystkim należy pa-
miętać, że solarium to miejsce odwie-
dzane przede wszystkim przez kobiety, 
dbające o swój wygląd, dobre samo-
poczucie i kondycję. Atrakcyjność fi-
zyczna jest dla nich sprawą kluczową, 
zatem wszystko, co pomoże im o nią 
zadbać, z pewnością przywitają z zain-
teresowaniem – a masaż rolkowy moż-
na oczywiście zaliczyć do grupy usług 
poprawiających wygląd i kondycję. Je-
śli zaproponujemy tejże grupie ludzi 
efektywne i wygodne urządzenie, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby sko-
rzystali z nowej usługi przy okazji opa-
lania. Z czasem salon zyska sobie no-
wych klientów, a dzięki pozytywnym 
efektom masażu zyska również dobrą 
renomę. Nowe grono klientów, którzy 
przyszli na masaż, może stać się orbitą 
usług opalania, jak i odwrotnie. 

Jak już wspominaliśmy – powody 
doposażenia salonu w urządzenie Rol-
lmaster mogą być dwojakie. Albo chęć 
poprawy nie najlepszej kondycji finan-
sowej, albo chęć poprawy image’u sa-
lonu, uatrakcyjnienie oferty i wyprze-
dzenie konkurencji. Oczywiście jedno 
nie musi wykluczać drugiego. Zamiast 
zamykać średnio rentowny salon, moż-
na przecież zmienić nieco jego pro-
fil. Z ośmiu mało opłacalnych kabin, 
w których stoją mało używane urzą-
dzenia opalające, można z powodze-
niem pozostawić 3 lub 4, uzupełnia-
jąc swoją ofertę w zdobienie paznokci, 
masaż rolkowy i wibracyjny, stanowi-
ska fryzjerskie czy urządzenia kosme-
tyczne, np. IPL. 

Najciekawsze 
rozwiązanie
Niewątpliwą zaletą Rollmastera są 
koszty jego nabycia – zdecydowanie 
mniejsze od drogiego sprzętu kosme-
tycznego, a gwarancja tego, że wszyst-
kie wypracowane środki wpłyną do kie-
szeni inwestora – dużo większa aniżeli 
w przypadku zdobienia paznokci. Do-
datkowym argumentem przemawiają-
cym za Rollmasterem jest – w przeci-
wieństwie do wielu produktów kon-
kurencji – bezobsługowość. Klient 
prowadzony jest przez pilota z wbu-
dowanego odtwarzacza DVD, zastę-
pującego 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 uznać w jego 
obecności za samoobsługowe, a więc 
i bardzo tanie w eksploatacji. Klien-
ci, przyzwyczajeni w solarium do wi-
docznych efektów, mają dzięki nowe-
mu, opatentowanemu kształtowi rolek 
gwarancję, że czas spędzony w salonie 
solaryjnym był dobrą inwestycją w swój 
wygląd, samopoczucie, a może nawet 
w poprawę stanu zdrowia.

Pamiętajmy również, że zarówno so-
larium, jak i masaż można zaliczyć do 
medycyny naturalnej, szczególnie je-
śli w opalaniu weźmiemy pod uwagę 
aspekty biopozytywnego oddziaływa-
nia promieni UV na naszą skórę. 

Fizjoterapeuta mgr Ewa Syposz 

Rollmaster to urządzenie, które z powodzeniem może w wielu wypad-
kach zastąpić ręce terapeuty. Masaż tym urządzeniem ma właściwości 
lecznicze. Wpływa na:

1. Układ krążenia
• przyspiesza krążenie krwi i limfy 
• miejscowo rozszerzają się naczynia włosowate i poprawia się dopływ 

świeżej krwi 
• wspomaga krążenie limfy, co pobudza czynności gruczołów i przy-

spiesza przemianę materii
• pomaga w wydalaniu produktów wadliwej przemiany materii 
• powoduje lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek

2. Mięśnie
• powoduje lepsze dotlenienie i odżywienie
• przeciwdziała kontuzjom
• zwiększa elastyczność 
• przyspiesza regenerację powysiłkową
• podwyższa lub obniża napięcie 

3. Skóra
• ujędrnia i uelastycznia skórę
• likwiduje lub zmniejsza zrosty lub zgrubienia
• powoduje mechaniczne rozbicie tkanki tłuszczowej

4. Układ nerwowy
• delikatny masaż działa relaksująco i uspokajająco
• mocny masaż działa pobudzająco 
• usprawnia przewodzenie bodźców nerwowych
• poprawia czucie powierzchniowe i głębokie


