
Graças aos mais recentes avanços, agora é possível desfrutar da 
técnica da pressoterapia a partir de casa. 

O novo aparelho LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE 
desenvolvido pela Lufthous® é a mais recente tecnologia em bem-estar 
doméstico e foi concebido especialmente para pessoas que desejem 
relaxar as pernas, uma das zonas que maior desgaste sofrem, entre 
outros motivos, devido ao inchaço e à retenção de líquidos. 

É importante realçar que a pressoterapia é uma técnica não 
invasiva e que o seu uso é adequado para qualquer pessoa 
adulta que queira desfrutar deste tipo de aplicação e, na verdade, 
esta técnica é cada vez mais usada entre os desportistas.

Desfrute de uma forma única e sinta-se revitalizado com a 
inovadora LH PRESSOTHERAPY PROFESSIONAL CARE, 
que inclui tatami com 6 câmaras de ar e oferece uma incrível 
massagem de compressão com 5 modos diferentes.

ESCOLHA A PRESSOTERAPIA PARA MELHORAR O 
SEU BEM-ESTAR

O sistema linfático desempenha uma função de grande 
importância na limpeza e proteção do nosso organismo. O mau 
funcionamento deste sistema pode causar uma aglomeração 
de substâncias de eliminação no nosso corpo, dando lugar a 
diversos incómodos.

A pressoterapia surge como uma alternativa à massagem linfática 
manual e, com a sua aplicação de pressão sobre diversos pontos 
do corpo, consegue ajudar a tonificar músculos ou reduzir a pele 
casca de laranja.

O LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE destina-se a 
mulheres e homens que desejem relaxar as pernas, pois são 
as zonas mais cansadas do corpo, aliviar incómodos gerais e 
musculares das pernas, causados pelo inchaço e pela retenção 
de líquidos.

Basicamente, o funcionamento consiste em alternar o enchimento 
e esvaziamento sequencial das bolsas, produzindo assim a 
compressão adequada dos membros. O dispositivo trabalha 
para lhe oferecer a sessão de massagem de que necessita e 
possui 5 modos diferentes.

* Modo Massagem
* Modo Circulação
* Modo Combinação
* Modo Intensivo
* Modo de pressão completa

TATAMI DE ALONGAMENTOS

O LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE possui um tatami 
especial para.

alongamentos, com 6 câmaras para estimular as partes do corpo 
e cabos duplicadores que permitem a utilização de dois ou mais 
acessórios ao mesmo tempo.

Desta forma, proporciona-se um alongamento único e eficaz da zona 
lombar, subindo e trabalhando ao longo das costas, incluindo ombros. 

É importante destacar que é recomendável para pessoas adultas a quem 
o seu uso não tenha sido desaconselhado, em especial para aquelas 
que realizam exercícios ou atividades desportivas no seu dia a dia.  

O seu funcionamento é extremamente simples. Basta ligar o aparelho 
a uma tomada de corrente elétrica e desfrutar dos seus benefícios. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do dispositivo Sistema de compressão de ar

Modelo SP-3000

Nome d produto LH PRESSOTHERAPY 
PROFESSIONAL CARE

Classificação por 
tipo de proteção

Dispositivo de tipo BF

Fonte de alimentação AC 100 – 240V, 50/60 Hz

Consumo elétrico 50W

Intervalo de pressão 1 – 10 níveis

Intervalo de tempo 10, 20, 30 min

Modo Massagem, circulação, combinado, 
intensivo, massagem completa

Dimensões 300 (largura) x 185 (comprimento) x 
169 (altura) mm

Peso 2 kg (só o corpo)

QUALIDADE LUFTHOUS®

Após anos de trabalho e esforço, 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.

A PRESSOTERAPIA SERVE PARA AJUDAR A:

• Melhorar a drenagem linfática.

• Eliminar incómodos nas pernas.

• Estimular o bom funcionamento do sistema interno 
favorecendo a eliminação de resíduos metabólicos.

• Ideal para retenção de líquidos e pernas cansadas (graças 
à pressão que exerce).

• Estimular o fluxo e combater a pele casca de laranja.

• Reduzir o inchaço das pernas.

• Melhorar a tonificação na firmeza da pele.

Programação da sessão: 

A frequência das sessões é diária ou com intervalos de 48 
horas.

Para aumentar os resultados da sessão recomenda-se 
também combiná-la com uma atividade física que preveja o 
apoio do pé (por exemplo, caminhar), ideal para estimular o 
organismo graças à compressão dos inúmeros pontos que se 
encontram na planta do pé.

CONTEÚDO DO CONJUNTO

- Dispositivo

- Bolsa insuflável para pernas x2

- Palmilhas x2

- Bolsa insuflável para cintura

- Bolsa insuflável para braço

- Tatami

- Cabo para corrente

- Comando à distância

Acessórios Opcionais 

- Fecho de extensão 
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