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Lenf drenaj vücuda basınç masajı yapabilen cihazlarla, vücuttaki 
lenfatik ve venöz dolaşımın hızlandırılması yöntemidir. Bu 
yöntemle  damarlar arasında biriken sıvının drene edilmesine 
ortam yaratılır. Çeşitli hastalıklar sebebiyle vücutta oluşan 
ödemin atılmasında, selülit tedavisinde, bölgesel zayıflamada ve 
vücut sıkılaştırmada kullanılmaktadır. Lenf drenaj cihazı ile 
gerçekleştirilen yöntem, ayak parmak uçlarından başlayarak bel, 
karın bölgesine ve hatta kollara kadar uygulanan yoğun bir masaj 
tekniğine dayalıdır. Bu basınçlı masaj sayesinde lenf dolaşımı 
hızlanmaktadır. Lenf sisteminin en önemli özelliği vücuttaki ödem 
ve toksinlerin atılmasını ve dolaşım sisteminin düzenlenmesini 
sağlamaktadır. Gün boyu ayakta kalan kişilerde veya sürekli 
masa başında oturarak iş yapanlarda, çeşitli nedenlerle dolaşım 
bozuklukları oluşur. Bu bozukluk hem kan dolaşımını hem de lenf 
dolaşımını etkiler. Lenf dolaşımının bozulması sonucu başta 
selülit olmak üzere pek çok hastalık meydana gelmektedir. Bu 
tedavide, lenfatik akım yönünde, farklı güçlerde basınçlar uygula-
narak lenf dolaşımın hızlanması sağlanır.

Lymph drainage is a method of accelerating the lymphatic and 
venous circulation in the body with devices that can make 
pressure massage to the body. With this method, the 
environment is created to drain the liquid accumulated between 
the vessels. It is used in the removal of edema in the body due 
to various diseases, cellulite treatment, regional weakening and 
body tightening. Lymph drainage device is based on an intensive 
massage technique starting from the toes to the waist, abdomen 
and even arms. By this pressure massage, the lymph circulation 
is accelerated. The most important feature of the lymphatic 
system is the removal of edema and toxins in the body and 
regulation of the circulatory system. Circulatory disorders occur 
for people who are standing all day long or who are constantly 
sitting at a desk for various reasons. This disorder can both 
affect both lymph circulation. As a result of the disruption of the 
lymph circulation, many diseases, especially cellulitis, occur. In 
this treatment, In the lymphatic flow direction, pressures at differ-
ent forces are applied to accelerate the lymph circulation.

ÖZELLİKLER:
• 32 noktadan hortum ile hava çıkışı 
• Cihazla beraber 1 adet bacaklar ve karın bölgesini kaplayan komple tulum
• Cihazla beraber 2 adet kol uygulaması için tulum
• Her bölge için 8 adet hava girişi
• 2 Bacak, 2 kol ve karın bölgesi aynı anda veya ayrı ayrı kullanılabilme 
özelliği
• 8 farklı program seçeneği
• Patentli piston motor sistemi ile sessiz ve uzun süreli çalışma
• 5-25 Kpa ayarlanabilir basınç gücü
• Basınç sensörleri sayesinde otomatik basınç kontrolü
• Dokunmatik ekran, dijital zaman kontrolü
• Çok amaçlı kullanıma uygun tekerlekli özel etajer
• AC 220V-50Hz

FEATURES:
• Accelerates lymphatic circulation
• Blood circulation accelerates
• Cellulite-causing tissues between the accumulated fat are removed 
from the body by joining the lymphatic system. In this way, cellulite is 
reduced.
• After fat burning applications such as cavitation, RF, passive 
gymnastics, it helps to remove the disintegrated oils from the body.
• More Oxygen goes to cells. The skin comes alive.
• The removal of unwanted substances from the body is accelerated. 
It provides Detox effect.
• Relaxed body with massage effect.


