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Dispozitiv   device CelluMax

Măsuri  measurements 19 x 10,5 x 17,5 cm

Greutate weight 1,5 kg

Sursă de energie power source AC 200  – 240 V ~ 50 Hz

Putere nominală rated power 120 Wați

Durată recomandată de utilizare  
recommended operating time 15 minute minutes

Certificate certificates 

DATE TEHNICE TECHNICAL DATA

Configurarea vibrație mișcă părțile corpului prin vibrații 
egale, care pătrund adânc în mușchi. Acestea stimulează 
circulația în mușchi. 

The Vibration setting moves parts of the body with equal 
vibrations, which penetrate deeply into the muscles. This 
stimulates the circulation in the muscles.

VIBRAȚIE 

CELLUMAX  DIPOZITIV DE MASAJ  MASSAGE DEVICE
POSIBILITĂȚI DE APLICARE 
APPLICATION POSSIBILITIES

TEHNICI DE MASAJ 
MASSAGETECHNIQUES
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CelluMax – masaj cu un efect adânc. Două capete de masaj diferite, 
ușor interschimbabile activează sistemul nervos și circulator în două 
moduri diferite. Circulația sângelui în zona masată este activată. 

Manipulare ușoară:  datorită roții de control viteza dispozitivului Cellu-
Max poate fi reglată fără nici un fel de stadii de nivel și face posibil un 
masaj mai individual. Funcția de încălzire integrat intensifică efectul 
de profunzime. CelluMax poate fi utilizat împreună cu de ex. cremă 
pentru celulită pentru a obține rezultate mai bune. 

CelluMax – massage with a deep effect. Two different, easily inter-
changeable massage heads activate the nervous and circulatory 
system in two different ways. The blood circulation of the massaged 
area is activated.

Easy handling: thanks to the control wheel the speed of the Cellu-
Max can be adjusted without any level stages and make a more indi-
vidual massage possible. The integrated heating function intensifies 
the deep effect. CelluMax can be used together with e.g. cellulite 
creme to attain better results.

MASAJ CU EFECT ÎN PROFUNZIME

MASSAGE WITH DEEP EFFECT

Cap plat: Această parte superioară masează ușor și este potri-
vit pentru zone sensibile cum ar fi fața (vă rugăm utilizați cu 
capac pentru ca să nu încurce părul). 

Cap cu role: Forma acestei părți superioare satisface cu un 
masaj revigorant: sistemul nervos și circulator sunt activate, și 
circulația sângelui susținută. Este potrivit în special  cu cremă 
pentru celulită (vă rugăm să scoateți capacul).  

2 CAPETE DE MASAJ DIFERITE 

Flat head: This top part massages gently and is suitable for 
sensitive areas such as the face (please use with cover since 
little hairs to get entangled). 

Nubb led head: The shape of this top part pleases with an in-
vigorating message: the nervous and circulatory system are 
being activated, the blood circulation supported. Especially 
suitable to use with cellulite cream (please remove cover be-
fore).

2 DIFFERENT MASSAGE HEADS


