
Os nossos pés são uma área afetada pelas atividades 
quotidianas, pelo desgaste natural ou pela prática de 
atividades desportivas. Com o Massajador PRESSOfeet Plus 
poderá cuidar dos seus pés e gerir os incómodos do dia a 
dia com um aparelho que combina diferentes modos de 
massagem e funções. 

Massajador de pés multidirecional 360º. 

Combina uma variedade de funções, incluindo o massajador, 
a massagem com rolo, a acupressão com massagem de 
pressão e a pressão de ar e calor. 

As suas almofadas facilitam a massagem e a acupressão em 
profundidade, aliviando os meridianos do corpo:

• Limpeza de meridianos, otimização do qi e da mobilização 
interna.

• Eliminação de substâncias indesejáveis, cuidado da pele e 
alívio da fadiga. 

Poderá desfrutar da sua massagem onde e quando quiser 
graças ao seu design portátil e ergonómico e controlará todas 
as suas funções com um simples comando de controlo:

• Configuração de temporizador.

• Seleção do modo de massagem.

• Regular a intensidade.

• Função calor.

• Função relaxamento.
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Componentes do aparelho: 

Almofada central: Massajador – Acupressão nos arcos com 
calor.

Almofada frontal: Massagem com rolo – Acupressão nas 
plantas dianteiras.

Almofada traseira: Massagem de pressão – Acupressão nos 
calcanhares.

Bolsa de ar interior: Pressão com ar no peito do pé.

Especificações técnicas: 

Nome do produto: Massajador PRESSOfeet Plus

Tensão nominal: CA110-220V CC12V/50-Hz

Potência nominal: 40W

Normas: GB 4706.1-2005 / GB 4706.1-2008

• Massajador multidirecional 360º.

• Funções de massajador, massagem com rolo, acupressão 
com massagem de pressão e pressão com ar e calor.

• Almofadas para acupressão em profundidade e alívio de 
meridianos.

• Eliminação de substâncias indesejáveis e cuidado da pele.

• Libertação da fadiga. 

• Temporizador.

• Regulador de intensidade. 

• Design portátil.

• Comando de controlo.


