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Wanny z hydromasażem
i kabiny masażowoparowe Victory Spa
Marka Victory Spa zajmuje wiodącą
pozycję w grupie produktów do hydromasażu, do których zaliczane są wanny z hydromasażem oraz kabiny masażowo-parowe. Obie linie produktów
opracowane zostały z myślą o profilaktyce zdrowotnej i głębokiej relaksacji
dostępnej w warunkach domowych.
Zgodnie z przesłaniem filozofii wellness zarówno wanny z hydromasażem, jak i kabiny masażowo-parowe
stanowią niezbędne wyposażenie
nowoczesnej łazienki. Forma, kształt
oraz estetyka wykończenia w połączeniu z najbardziej skutecznym systemem hydromasażu dostarczają użytkownikom wyjątkowych korzyści.
Wanny z hydromasażem Victory Spa
to produkty o wszechstronnym oddziaływaniu przeznaczone przede
wszystkim do głębokiej relaksacji
oraz poprawy kondycji zdrowotnej.
Docenianą i zauważalną zaletą wanien Victory Spa jest wyjątkowo skuteczny system hydromasażu, który
tworzą odpowiednio dobrane ssaki,
pompy, orurowanie o przekroju
50 mm oraz właściwie dobrane dysze.
Na szczególną uwagę zasługuje prze-

krój orurowania, który w znaczący
sposób podnosi skuteczność całego
systemu i wpływa na odczuwalne dla
użytkownika efekty masażu wodnego.
Połączenie masażu wodnego i powietrznego to kolejna zaleta wanien
Victory Spa. Masaż powietrzny doskonale relaksuje oraz dotlenia komórki
całego ciała. Masaż wodny wysmukla
sylwetkę, pobudza metabolizm, redukuje cellulit oraz wzmacnia kondycję
i strukturę układu kostnego i mięśniowego. Wykorzystanie dysz rotacyjnych na stopy i plecy w wannach
Victory Spa umożliwia skuteczną
terapię opartą o klasyczne techniki
akupresury i shiatsu.
Kabiny masażowo-parowe Victory
Spa to połączenie masażu wodnego
oraz terapii parą wodną w domowej
łazience. Masaż wodny w kabinach
silnie stymuluje i pobudza organizm.

Para wodna to doskonała terapia podnosząca odporność całego organizmu, oczyszczająca i odmładzająca
przeznaczona dla użytkowników
w różnym wieku. Kształt oraz wielkość
kabin zostały zaprojektowane z myślą
o kąpielach zarówno dla jednej jak
i dla dwóch osób. Dodatkowe wyposażenie w radio oraz kolorowe światło
dopełniają możliwości kreowania właściwego nastroju. Wanny oraz kabiny
Victory Spa to połączenie dobrego
smaku i nowoczesnej technologii.
Owalne lub prostokątne kształty wanien, intymne lub otwarte przestrzenie
kabin to wyraz współczesnej stylistyki.
Wygodne zagłówki oraz siedziska, ergonomiczne kształty, dodatki ze szkła,
granitu oraz drewna to niezbędne akcesoria, które podkreślają charakter
łazienki w stylu wellness. Możliwość
wyboru odpowiedniego systemu do
hydromasażu oraz kształtu i wielkości
zarówno wanien jak i kabin Victory
Spa dopełnia przyjemność płynącą
z tworzenia własnego zakątka wellness w domowym zaciszu.
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