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CANOO VURZĄDZENIE DO MASAŻU NÓG I STÓP 

Masażer nóg i stóp Canoo V łączy w sobie tradycyjne techniki masażu, 
stosowane w medycynie Wschodu z najnowszą technologią. 

Podeszwy stóp masowane są techniką Gua Sha – jest to chiński masaż 
leczniczy tzw. masaż skrobiący, stosowany w terapii wielu chorób i do-
legliwości. Odblokowuje on zastoje, przywraca harmonię organizmu, 
wspomaga krążenie.

Masaż Gua Sha powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniej-
sza opuchlizny. Oczyszcza oraz wzmacnia organizm.

Równocześnie stopy, a także łydki i uda, poddawane są akupresurze. 
Poduszki wewnątrz masażera napełniają sie powietrzem i uciskają nogi, 
stymulując krążenie, usuwając obrzęki i uczucie ciężkich nóg. 

W trakcie trwania masażu można w dowolnym momencie uruchomić 
funkcję ogrzewania, której kojące działanie pozwala rozluźnić i odprę-
żyć napięte, zmęczone mięśnie. 

GDY TRADYCJA SPOTYKA SIĘ Z 
INNOWACJĄ...



REFLEKSOTERAPIA STOPY
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Urządzenie naśladuje technikę masażu skro-
biącego Gua Sha z delikatnym uciskiem 
(akupresurą) punktów „shu”. Otwiera on po-
wierzchniowe naczynia krwionośne i pobu-
dza krążenie krwi, a także przynosi ulgę w 
bólu.

GUA SHA

Masaż kluczowych punktów akupresury, zlo-
kalizowanych na udach, łydkach i kostkach.

PUNKTY AKUPRESURY

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pom-
powane i opróżniane – ten pompujący ruch 
pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta tech-
nika masażu ma szczególnie dobroczynny 
wpływ na okolice łydek i stóp.

KOMPRESJA POWIETRZNA 

Dogłębne, promieniujące działanie, wspoma-
gające proces relaksacji, dobroczynnie wpły-
wające na napięcie mięśniowe.

OGRZEWANIE

Głowa/Mózg 

Zęby/Zatoki 

Oko 

Ucho 

Mięsień czworoboczny  

Pachy

 Płuca/Klatka piersiowa 

Ramię 

Bark 

Wątroba 

Woreczek żółciowy 

Nerka 

Łokieć 

Staw biodrowy 

Wstępnica  

Jelito cienkie 

Wyrostek robaczkowy 

Nerw kulszowy 

Kolano 

Przysadka mózgowa 

Gardło 

Nos 

Szyja 

Kręgosłup szyjny 

Tarczyca / Oskrzela 

Przełyk 

Splot słoneczny
 

Przepona 

Żołądek 

Nadnercza 

Trzustka  
 
Dwunastnica 

Kręgi lędźwiowe 

Moczowód 

Pcherz moczowy 

Kość krzyżowa 

Dolne plecy/Pośladki

Głowa/Mózg 

Zęby/Zatoki 

Oko 

Ucho 

Mięsień czworoboczny 

Pachy

Płuca/Klatka piersiowa 

Serce 

Ramię 

Bark 

Wątroba 

Śledziona 

Łokieć 

Nerka 

Staw biodrowy 

Zstępnica  

Staw biodrowy 

Nerw kulszowy 

Kolano 

Przysadka mózgowa 

Gardło 

Nos 

Szyja 

Kręgosłup szyjny 

Tarczyca/Oskrzela 
 

Przełyk 

Splot słoneczny  

Przepona 

Żołądek 

Nadnercza 

Trzustka

 
Dwunastnica

 
Kręgi lędźwiowe

Moczowód 

Pcherz moczowy 

Odbytnica 

Kość krzyżowa 

Dolne plecy/Pośladki



 

CANOO V
URZĄDZENIE DO MASAŻU STÓP

Urządzenie   Canoo V

Wymiary   45 x 54 x 60 cm

Waga 24,5 kg netto/ 27 kg brutto

Zasilanie AC 110 -120 V ~ 60 Hz 
  AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Moc znamionowa 120 Watt

Czas pracy 15 minut

Certyfikaty 

DANE TECHNICZNE

Masaż stóp to znacznie więcej, niż tylko rozluźnienie napiętych 

mięśni. Canoo V został zaprojektowany w taki sposób, by wałek 

masujący stopy stymulował zlokalizowane na nich punkty reflek-

sologiczne, reprezentujące wszystkie organy naszego ciała. Pobu-

dzanie tych punktów poprzez uciskanie dobroczynnie oddziałuje 

na funkcjonowanie całego organizmu – poprawia krążenie krwi 

oraz limfy, usuwa dolegliwości i bóle z całego ciała, a dodatkowo 

daje poczucie głębokiego relaksu i odprężenia.

TWÓJ OSOBISTY CANOO V
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