
INTRODUÇÃO
Capaz de simular diversas técnicas de massagem, a mesa de 
massagem LH HARMONY PRESSO MASSAGE foi concebida 
especialmente para ajudar a aliviar incómodos musculares.

Graças à sua vasta gama de possibilidades permite-lhe 
aplicar calor, massajar ou estimular por acupressão as zonas 
do corpo mais afetadas. 

Outro avanço importante do dispositivo relativamente a 
outros modelos é o seu processador informático integrado. 
Combinado com os meridianos chineses de acupressão, irá 
permitir-lhe realizar alongamentos rítmicos e movimentos de 
alinhamento corporal num colchão de ar.

É importante ter em consideração que a LH HARMONY 
PRESSO MASSAGE não é um dispositivo médico.  A sua 
utilização é recomendável para todo tipo de pessoas, em 
especial as que que sofrem de fadiga física e mental, ansiedade, 
rigidez muscular ou qualquer outro tipo de incómodo.

O seu corpo necessita dos melhores cuidados e na Lufthous® 

trabalhamos para que possa usufruir, em sua própria casa, 
dos melhores recursos possíveis.

O que espera para a descobrir? 

FUNCIONAMENTO E CARATERÍSTICAS
As caraterísticas da mesa de massagem LH HARMONY 
PRESSO MASSAGE fazem deste produto um recurso 
inovador e prático.

Dada a simplicidade do seu funcionamento através do seu 
comando à distância, este dispositivo é bastante intuitivo e 
fácil de utilizar.

Através dos controlos poderá aceder a quatro funções 
principais; 

- Alongamento: Com a intensidade adequada para estimular 
e preparar o corpo para posteriores exercícios.

- Massagem: Depois de um longo dia de stress ou desgaste 
físico, não há nada melhor que uma massagem para relaxar e 
aliviar as tensões musculares.

- Acupressão: Simulando a famosa técnica chinesa, irá sentir 
os dedos de um especialista em cada aplicação.

- Alongamento da coluna vertebral: Uma funcionalidade 
ideal para ajudar a aliviar possíveis contraturas e incómodos 
na zona lombar.

Outro ponto que também devemos realçar sobre a LH 
HARMONY PRESSO MASSAGE é a sua fácil portabilidade. 
Graças ao seu peso leve e às suas alças laterais, poderá levá-
la para qualquer lugar!
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: HARMONY

Nome do artigo: LH PRESSO MASSAGE

Tensão: 100–240 V - 50/60 Hz

 12 VCC - 2 A

Consumo: 24 W

Dimensões do produto: 120 cm × 60 cm × 9 cm (comp. × larg. × alt.)

Peso do produto: 4 kg

RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA SI
Como já referimos anteriormente, a LH HARMONY PRESSO 
MASSAGE não é um dispositivo médico. O seu uso é bastante 
recomendável, sempre desde que sejam respeitadas as 
“Advertências de segurança”.

Na área desportiva, este dispositivo pode ser um grande 
aliado. Perfeito tanto antes como depois de um treino.

Graças a ele, é possível aliviar os sinais do cansaço. Também 
ajuda a melhorar a sensação interna.

Quanto à sua aplicação no que respeita à área estática, a 
LH HARMONY PRESSO MASSAGE ajuda a fortalecer a 
elasticidade e a drenagem das células de gordura.

 

QUALIDADE LUFTHOUS®

Após anos de trabalho e dedicação, demonstrámos ser uma 
referência de inovação, compromisso e qualidade.

Cada um dos nossos dispositivos é o fruto de inúmeras 
investigações e de conscienciosos trabalhos de campo. Só 
assim podemos garantir que desfruta, em sua própria casa, 
de desempenhos fabulosos e vantagens com as quais, antes, 
poderíamos apenas sonhar.

Nada disto seria possível sem a sua confiança. Graças a si, o 
nosso projeto cresce e avança na direção certa.

Qual é o nosso principal objetivo? A sua felicidade. É por isso 
que lhe agradecemos, uma vez mais, pelo apoio e confiança 
depositados em cada um dos nossos projetos.

Por um futuro juntos. Por um futuro melhor.
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