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MAXIMÁLNÍ 
WELLNESS KOMFORT 
PRO VÁŠ DOMOV.

CÍTĚTE SE BEZ VÁHY S ZERO-G!

Alphasonic III pomocí pokročilé technologie Zero-Gravity dostane celé vaše 

tělo na jednu úroveň a vytvoří pocit beztíže. V této poloze jsou vaše srdce, 

nohy a záda v jedné linii. Díky optimálnímu rozložení hmotnosti tak 

dochází k okamžité relaxaci a účinnému uvolnění stresu.

RELAXACE PROSTŘEDNICTVÍM TEPELNÝCH LÁZNÍ

Díky volitelné a uklidňující funkci vyhřívání můžete relaxovat hned dvakrát. 

Díky uhlíkovým vláknům osazeným v zádové opěrce, která slouží jako 

infrazářič, je teplo optimálně rozváděno a zajišťuje uvolnění vašich 

napjatých svalů během masáže.

INTELIGENTNÍ 3D MASÁŽNÍ TECHNOLOGIE

Integrovaná 3D masáž umožňuje vašemu tělu relaxovat na nejvyšší úrovni. 

Komplexní a propracovaný masážní systém vám dává pocit skutečné masáže 

lidských rukou. Pociťte hloubku a účinnost masáže v Alphasonic III.

HNĚTENÍ lýtka & REFLEXOLOGICKÁ MASÁŽ NOHOU

Hnětení lýtek a reflexní masáž chodidel jsou také součástí repertoáru Alpha-

sonic III. Pomocí kompresní masáže jsou lýtka obklopena airbagy a hýčkána 

tlakem vzduchu. Masáž chodidel Alphasonic III vyniká nad ostatními 

modely doplňkovou funkcí „škrabka na nohy“. Masáž zde navíc působí na 

nožní klenbu a patu, takže si po dlouhém stání, chůzi nebo běhu mohou i 

vaše nohy zcela odpočinout.

TECHNICKÁ DATA

142 x 82 x 124 cm

179-204 x 82 x 90 x cm

113 kg

220-240V ~ 50/60Hz

150 W

20 minutes

21 minutes

Rozměry sed

Rozměry leh

Váha

Voltage

Nominální výkon

Čas masáže

braintronics®

Certificates

124 cm

82 cm 142 cm

Šířka sedací plochy 53 cm | Šířka oblasti ramen (uvnitř) 58 cm

90 cm

179-204 cm

135°
118°

BAREVNÉ MOŽNOSTI

bílá| hnědá

bílá | černá

Smartphony, které podporují funkci NFC, lze 
snadno indukčně nabíjet pomocí nabíjecí plochy 
AlphaSonic III.

3D
ALPHASONIC III

MASÁŽNÍ KŘESLO

Dealer pro ČR a SR:  ALPHA křesla CZ, s.r.o., V Zahrádkách 860, Líně
               tel: 604 234 341, 603 237 868, www.profimedica.cz 



ALPHASONIC III

SPECIÁLNÍ FUNKCE

BRAINTRONICS®

Technologie Braintronics® synchronizuje vaše mozkové vlny prostřednictvím zvukové stimulace. V kombinaci se speciálně 
vyvinutým masážním programem si vaše stresem zatížené tělo odpočine. Nezáleží na tom, zda chcete relaxovat, snít nebo se 
učit – všechno je možné.

Sluchátka 
dodatečně k dispozici

ROLLING
Příjemné střídání relaxace a uvolnění svalů – 
skvěle se hodí i pro závěrečnou masáž, pro 
uvolnění a regeneraci svalů.

KNEADING
Kůže a svaly se buď sevřou a hnětou mezi 
palcem a ukazováčkem nebo oběma rukama. 
Tato masážní technika se používá zejména k 
uvolnění napětí.

AIR COMPRESSION 
Navíjející se a vzdalující se airbagy mají 
pumpovací pohyb, který vytváří přirozené 
svalové reflexy. To je zvláště výhodné v oblasti 
lýtek a nohou.

CARBON HEATING 
Hluboce pronikající uhlíkové infračervené 
teplo, krevní cévy se rozšiřují, průtok krve se 
zvyšuje a svalový tonus se snižuje. Kromě toho 
má velmi příznivý účinek na nervové buňky, 
které jsou zodpovědné za hlášení bolesti do 
mozku.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION) 
Techniky hnětení a klepání se kombinují tak, 
aby uvolňovaly napětí a zároveň stimulovaly 
krevní oběh.

TAPPING
Krátké poklepávací pohyby se provádějí 
hranou ruky, dlaní nebo pěstí. To podporuje 
krevní oběh v kůži a změkčuje napjaté svaly. 
Pokud se poklep provádí ve výšce plic, může to 
zlepšit uvolňování hlenu v plicích.

SOLE ROLLER 
Masáž nohou stimuluje nervová zakončení a 
některé orgány těla, čímž se uvolňují i svaly.

L-SHAPE
You can expect a profound full body mas-
sage from the neck down to the buttocks.

S-LINE
S tímto automatickým programem pracují 
masážní hlavice velmi blízko vašeho těla, 
masírují celá záda až k vašim hýždím. 
Mechanika ve tvaru S je zkonstruována podle 
přirozené anatomie páteře

ZERO SPACE
Pro polohu vleže se masážní křeslo pohybuje 
dopředu, a proto vyžaduje velmi malou 
vzdálenost od stěny za ním. Prostorově úsporné 
a pohodlné!

ZERO GRAVITY
Stavíte se do pozice astronauta – ten „beztížný 
pocit”.

AUTOMATIC 
22 speciálně vyvinutých automatických 
programů pro celé tělo, které nabízejí širokou 
škálu různých masážních technik. Kromě toho 
můžete také zapnout funkci ohřevu, pokud 
chcete.

MEMORY 
Pomocí inteligentní paměťové funkce si masážní 
křeslo přesně zapamatuje vaši oblíbenou masáž 
a začne okamžitě bez skenování.

BACK AREA 
Jedinec použitelný na masážní plochu jakékoli 
velikosti.

ARTHROSE TRACTION 
Trakční artróza spočívá v jemném 
natahovacím tlaku. Působí stimulačně na 
chrupavky, čímž podporuje transport 
tělesných tekutin, vstřebávání živin a dokáže 
zmírnit příznaky artrózy.

ADJUSTABLE FOOTREST 
Opěrka nohou se dá prodloužit, takto se 
přizpůsobí různým tělesným velikostem.

ADJUSTABLE PILLOW 
V případě potřeby lze umístit dvojitý polštář 
pro snížení intenzity masáže krku a ramen.

RECLINING POSITION 
Nastavitelnost zádové opěrky a opěrky nohou 
přispívá k osobní pohodě polohy těla.

ADJUST SHOULDER 
Masážní hlavice lze posunout nahoru nebo 
dolů do vhodné polohy v oblasti ramen.

AIR INTENSITY 
Nastavitelná intenzita airbagové masáže.

AIR AREA 
Celotělová airbagová masáž. Různé oblasti-
jako jsou individuálně volitelné.

BACK STRETCH ROLLING 
Cílené protahovací masáže aktivují tělo a 
působí povzbudivě na celé tělo.

3D MASSAGE 
V této nové technice se masážní robot 
pohybuje nejen nahoru a dolů, ale také 
dopředu a dozadu.

SHIATSU 
Shiatsu (tlač prstů) je forma tělesné terapie 
pocházející z Japonska. Masážní technika se 
skládá z měkkých, rytmických, dalekosáhlých 
strečinků a rotací. Cílem Shiatsu je simulace 
jednotlivých částí těla a mobilizace svalů.

SHOULDER GRASP 
Cílená masáž hnětením v oblasti ramen/šíje – 
ideální pro uvolnění napětí a bolesti v této 
oblasti.

WAIST STRETCH 
Airbagy v dolní části zad zajišťují jemné 
protažení pánve. Účinně působí proti napětí.

SPOT 
Masážní hlavice mohou masírovat konkrétní 
místo.

SPEED 
Rychlost masáže je nastavitelná.

WIDTH 
Vzdálenost mezi oběma masážními hlavicemi 
lze nastavit (úzká, střední a široká).

MUSIC 
Další relaxace a zábava s hudební funkcí.

BLUETOOTH 
Bezdrátový přenos dat.

ACUPRESSURE POINTS 
Masírují se klíčové akupresurní body.

REFLEXOLOGY 
Reflexní terapie regeneruje svaly chodidel a má 
harmonizační účinek na téměř všechny orgány 
v těle.

HUMAN HANDS FEELING
Speciálně navržené masážní hlavice 
napodobují pohyb rukou profesionálního 
maséra. Maximální napínací prostor je 6,5 cm 
a maximální úhel natažení je 41 stupňů, takže 
mechanické ruce mohou účinně masírovat 
lidský krční obratel hrudní a bederní obratel.

QUICK START
Jedním dotykem vám tlačítka rychlého startu 
na loketní opěrce umožní ovládat 
nejdůležitější funkce.

DUAL SENSOR BODY SCAN 
Masážní křeslo provádí sken těla pro 
zachycení hlavních oblastí krku a zad, aby byl 
zajištěn optimální tlak po celou dobu masáže. 
Technologie skenování detekuje výšku vašich 
ramen, kterou lze v případě potřeby po 
skenování upravit.

VOICE CONTROL
Pomocí hlasového ovládání aktivujte vybrané 
funkce.

WIRELESS CHARGER
Funkce bezdrátového nabíjení pro
NFC chytré telefony.

MAGNETIC THERAPY FUNCTION
Vzduchové vaky pro levou a pravou dlaň 
mají unikátní masážní funkci využívající 
terapii magnetickým polem.

CALF KNEADING
Funkce hnětení a tlakové masáže v nožních 
airbagech zajišťují uvolnění jakéhokoli 
napětí svalů nohou, které může být 
způsobeno dlouhým stáním.

Lidský mozek je složitý orgán skládající se z milionů malých 
nervových buněk, nazývaných neurony. Každá buňka neustále 
produkuje drobné elektrické impulsy. Každá myšlenka, každý zvuk 
a každý dojem, vše je přenášeno a sdělováno těmito malými 
elektrickými impulsy. Elektřina je takříkajíc řečí mozku. Součet 
těchto impulsů může být detekován a graficky znázorněn, např. 
pomocí EEG. Tato elektrická aktivita, znázorněná na grafu, tvoří 
vlnový vzor, známý jako mozkové vlny.

Pomocí braintronics®, který kombinuje zvukovou stimulaci a řízené meditace s 
uklidňující masáží, lze tyto mozkové vlny stimulovat za účelem dosažení různých 
stavů relaxace v mozku. Ať už chcete trvale zvýšit svou koncentraci, nebo jen 
relaxovat a hýčkat se – s masážním křeslem z rodiny Casada je vše možné.




