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Tunturi Massage Gun
NyhedUDSOLGT

Normalpris 1.295,-
SPAR 465,-

Nu 830,- inkl. moms
664,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 1,36 kg

Længde x bredde x højde: 23*7*24,5 cm

Tunturi Massage Gun hjælper dig til at restituere hurtigere, løsne op i ømme muskler samt gøre kroppen mere afslappet
og mindske risikoen for stress.

Dette sker ved at øge blodgennemstrømningen og minimere mælkesyren i musklerne, ved at ramme musklerne dybt på
mindre punkter, ved hjælp af den høje hastighed på den pulserende bevægelse.

De 20 forskellige hastigheder skabes via 1200-3300 omdrejninger i minuttet. 

Med massagepistolen medfølger 4 forskellige hoveder, som kan udskiftes afhængig af hvor på kroppen man bruger den.
- Rundt hovede til muskelgrupper som lår, skuldre, hofter, arme m.m.
- Skruehoved til at ramme led og væv
- Gaffelhoved til at bruge langs rygraden, nakken og akillessener
- Fladt hoved til at anvende på hele kroppen

Med et svagt støjniveau på kun 60 decibel kan denne massage pistol sagtens bruges i f.eks. sofaen foran fjernsynet. 

Alt afhængeig af, hvor mange omdrejninger/hastigheds niveau der bruges, kan batteriet holde strøm i 5-11 timer ad
gangen. Batteriet lades nemt op med den medfølgende strømforsyning. 

Tunturi Massage pistolen leveres i en lækker taske, som gør det nemt at tage den med rundt på ture og rejser. 

Der er 3 indbyggede programmer i denne pistol, hvor hastigheden/omdrejningerne justeres af sig selv i løbet af
programmet. Du kan også bare vælge at bruge det manuelle program, hvor du hele tiden selv justerer
hastigheden/omdrejningerne

Massage pistolen er utrolig nem at anvende og LED Touchskærmen viser tydeligt hastighedsniveauet, når den anvendes. 

Med Tunturi Massage Gun, har du altid en personlig massør lige ved hånden - massér hvor du vil, når du vil.
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