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Comunicat de presa al firmei T-Relaxzone.
„T-Reflex“ electro-masaj cu electrounde
Frankfurt/M. 01.03.2007

Stimate Doamne, stimaţ
i Domni,
Formaţ
i corpul Dv. dupăcum doriţ
i!
Dupa o zi obositoare la servici sau in viaţ
a de zi cu zi, nu ne permitem nici o slă
biciune. Am vrea săfim tot timpul în formă
ş
i dorim ca aceasta săse observe.
Aparatul de electro-masaj T-Reflex este un aparat psiho-terapeutic compact, creat de o echipăde medici si electroingineri
combinând tratamentul tradiţ
ional Reflexologic al Acupuncturii, cu technologia verificatăT.E.N.S.
T-Reflex este un aparat cu multiple posibilitaţ
i de folosinţ
ă
, de exemplu:
Regenerare – Intă
rirea sanataţ
ii – Întă
rirea musculaturii – Circulaţ
iei sangvine, Tratament împotriva durerii – Fitness –
Frumuseţ
e.
Aparatul de electro-masaj T-Reflex datorităconstrucţ
ie sale, este potrivit pentru tratamentul întregului organism, pentru
întă
rirea sistemului imunitar ş
i a refacerii echilibrului energetic al organismului; prin aceasta atingeţ
i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mă
rirea transportului de oxigen la nivelul celulelor
Optimarea dezintoxică
rii organismului
Stabilizarea circulaţ
iei sangvine
Imbună
tă
ţ
irea performanţ
elor corpului ş
i a sipritului
Efect de regenerare ş
i Anti-Stress
Armonizarea sistemului nervos vegetativ
În domeniul sportiv pentru regenerare ş
i susţ
inerea antrenamentului

Numeroase autorizaţ
ii naţ
ionale si internaţ
ionale, ca CE0499, FDA, snch ş
i UL, vorbesc despre un produs sigur ş
i de
calitate.
Comenzile se pot efectua prin firma T-Relaxzone în Frankfurt/Main, sau prin distribuitorii noş
tri.
Pentru mai multe informaţ
ii accesaţ
i Site-ul nostru: info@t-relaxzone.de – www.t-relaxzone.de
T-Relaxzone
Victoria Tornau
Departamentul relatii cu presa
v.tornau@t-relaxzone.de, www.t-relaxzone.de
Tel. 0049(0)69-3300070

