Mesa Multifunções
Lymphia

Inovação passa também por recuperarmos algumas origens culturais do BemEstar e oferecer soluções tendo em conta as necessidades da sociedade
contemporânea: uma vez que esta é a ideia chave para a compreensão do
conceito bem-estar, apresentamos a Mesa Multifunções Lymphia, que
corresponde a todas estas necessidades.
Trata-se de uma Mesa de Spa em mármore para o envolvimento Tradicional,
usado durante a execução de tratamentos húmidos (esfoliação, savonage, lamas,
algas e entre outros) que, para além de água integra outras tecnologias e
características, na realização de uma superfície aquecida de mármore luminosa.
O conceito está relacionado com a cultura Hammam, embora não se trate de um
banho turco amplamente difundido nos centros de bem-estar. Permite sim
incorporar-se com um ritual fantástico de vários tratamentos, utilizando a
alternância de ambientes quentes e frios na melhor preparação do corpo e da
mente. Uma experiência sensorial e emocional única!

Lymphia é uma ferramenta muito importante para explorar economicamente uma pequena área de Spa com tratamentos à
base de água, que é claramente uma das mais importantes fontes de gastos para aqueles que investem na área de bem-estar e
relaxamento. Além destas funções, é um produto que acrescenta a características da luz e da cor como parte integrante da
terapia (cromoterapia uniforme em vários pontos da mesa), envolvendo ainda mais todos os sentidos da experiência do utente
num profundo estado de relaxamento. Uma cascata de água completa a massagem, percorrendo suavemente o corpo do
cliente. Um belo desafio que abre a porta para um mundo inexplorado onde a cultura e negócios estão entrelaçados na estrada
para o sucesso.

Características Técnicas:
- LCD display;
- Mesa em mármore indicado para tratamentos húmidos e envolvimentos;
- Caimento da água em formato caleira;
- Cascata de água com ajustamento da temperatura da água. Permite sincronizar esta função com saída de água quente e fria,
provocando o choque térmico e à semelhança de um duche Escocês;
- Chuveiro de mão termo regulado para limpar a mesa e o corpo do cliente após os tratamentos de beleza;
- Chuveiro de mão desmontável com um sistema de segurança (Água-Off) sempre que houver alterações na posição de
trabalho;
- Cromoterapia, com a gestão dos ciclos de cor e de música;
- Cromoterapia localizada em várias zonas específicas da mesa para melhor envolvimento da cor durante os tratamentos e do
espaço;
- Inclinação elétrica no topo da mesa para ajudar na drenagem da água bem como para dar apoio aos tratamentos;
- Leitor MP3 com músicas armazenadas num cartão SD (inclui 1 par de Headphones);
- 1 Encosto de Cabeça em plexiglass
- Peso máximo: 230 kg
- Alimentação elétrica: 230V - 50/60Hz
- Potencia máxima: 1500W / 6A
- Dimensões máximas: 2260 x 1000 x 760 mm
- Alimentação água quente/fria 3/4" M e esgoto de 1 1/4" F
Opções:
- Aromaterapia
- Colchão com 4cm de espessura, feito em material não-alergénico

