
RH-1200A
G-5 VIBRO MASSAGE

2 YIL GARANTİ 2 YEARS WARRANTY

RH-1200A XS VIBRO MASSAGE
RH-1200A XS VIBRO MASSAGE

Features:Özellikler:
• 2 ayrı otomatik program / Manuel güç ayarlama 
• 3600 devir    • Dijital dokunmatik panel      • Dijital zaman göstergesi          • 7 standart uygulama başlığı   • Devir hızı ayar düğmesi dokunmatik 

• 2 different automatic program / Manual power adjustment
• 3600 cyclic 
• Digital Touchscreen
• Digital Time Display
• 7 standard application head
• Touch cycle speed dial

XS VIBRO MASAJ uzun yıllardan beri selülit ve bölgesel 
incelme tedavisinde kullanılan etkili bir uygulamadır. Hızlı 
titreşimlerle ve iterek sıkıştırma yöntemiyle fazla yağların ve 
selülitli bölgelerin yakılmasını sağlar. XS masaj cihazının her 
selülit yoğunluğuna ve uygulamaya uygun başlıkları vardır. XS 
masajı uygulanan bölgeler, zayıflama ürünleri ve bitkisel yağlar 
ile de desteklenerek gözle görülür mükemmel sonuçlar elde 
edilir. XS masajı, gerginleşmiş noktaları ve spazmları yatıştırma-
ya, yorgunluk sonrası kaslarda biriken laktik asitin ve ödemlerin 
atılmasına yardımcı olur. Ritmik masaj ile kan dolaşımını 
hızlandırır, ciltte yaşlanma çizgilerini azaltır ve cilde esneklik 
sağlar. XS masajı özellikle bölgesel zayıflamada kullanılan ve 
hızla yaygınlaşan yöntemlerden biridir. Aletle yapılan masaj 
sayesinde kan akışı hızlanır, damarlar açılır ve vücut toparlanır. 
XS masajı özellikle pasif jimnastik öncesinde vücudun 
ısınmasını ve yağ yakmaya daha erken başlamasını sağlar. XS 
masajı tüm vücuda uygulanabilir ancak özellikle kalça, üst 
bacak, kol, popo bölgelerinde ve selülitle mücadelede daha 
etkili sonuçlar vermektedir. XS VIBRO masajı bölgesel dolaşımı 
düzenler, ağrıları giderir, rahatlama sağlar, cildi sıkılaştırır, 
yağların yakılmasını ve bölgesel zayıflamayı sağlar, toksinlerin 
atılmasına yardımcı olur, zihinsel ve bedensel stresi azaltır, cilde 
esneklik kazandırır, kemik yoğunluğunu arttırır, kas ve eklemler-
in hareket kabiliyeti arttırır, selülit oluşumunu engeller ve selüliti 
azaltır.

XS VIBRO MASSAGE is an effective application used in the 
treatment of cellulite and regional slimming for many years. It 
enables the burning of excess fats and cellulite areas by fast 
vibrations and pushing. The XS massage device has  handles 
for every cellulite density and applications. XS massage 
applied areas, achieve excellent results by using also 
slimming products and vegetable oils .The XS massage helps 
to soothe tightened spots and spasms, and to remove the 
lactic acid and edema that accumulate in the muscles after 
fatigue. It increases blood circulation with rhythmic massage, 
reduces aging lines on skin and provides flexibility to the  skin. 
XS massage is one of the methods which is used in regional 
slimming and rapidly becoming widespread. With the 
massage, the blood flow accelerates, the veins are opened 
and the body is recovered. The XS massage allows the body 
to warm up and start fat burning earlier, especially before 
passive gymnastics. XS massage can be applied to the whole 
body, but it gives more effective results especially in the hips, 
upper legs, arms, butt areas and in the fight against cellulite. 
XS VIBRO massage regulates regional circulation, relieves 
pains, provides relaxation, tightens skin, provides fat burning 
and regional slimming, helps to remove toxins, reduces mental 
and physical stress, gives flexibility to skin, increases bone 
density, increases muscular and joint mobility, prevents 
cellulite formation and reduces cellulite.


