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Mini

 4 Senso-noppen voor 
feelgood effect

Togu Senso Mat
Meer dan 2.000 zachte noppen (60x40 cm) 
of 7000 noppen (120x60 cm) zorgen voor 
een aangenaam massage-effect. Ruton, 
blauw. 
Mini, 60x40 cm 
99 269 7505 Stuk 32,19 38,95
Maxi, 120x60 cm 
99 269 7518 Stuk 90,08 109,—
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Sissel Massagetoestel 
“Intensive Massager”

Het Sissel massagetoestel “Intensive 
Massager” is niet alleen uitstekend ge-
schikt voor de behandeling van spier- en 
rugverkrampingen, maar ook voor het los-
maken van de spieren na het sporten. 
95% van de energie gaat direct in het 
spierweefsel, wat een optimaal ontspan-
nen en bloedcirculatie van de spieren tot 
gevolg heeft. Het lange handvat en het er-
gonomisch design maken het toestel een 
klein hulpmiddel voor thuis en onderweg. 
Je kunt dus gemakkelijk jezelf masseren 
en je spieren ontspannen.

Massagebuis “Sportime”
De lichte, draagbare en flexibele buis is 
ca. 115 cm lang en zorgt voor een wel-
doende en intensieve massage. De mas-
sagebuis kan voor vele oefeningen, onder 
meer bij het snoezelen en in de basale sti-
mulatie worden gebruikt. 2 snelheidsni-
veaus. Werkt op batterijen (2x maat C, 
batterijen worden niet bijgeleverd). 
99 171 7408   Stuk 21,07 25,50

 4 Weldoende en intensieve 
massage

Sport-Thieme Massagemat
Deze massagemat is veelzijdig.  Het be-
dieningspaneel stuurt 10 motoren in 4 
verschillende massagegebieden (hoofd, 
rug, lenden, dijen) aan en kan in 5 ver-
schillende programma’s worden gezet. De 
intensiteit is in 3 stappen instelbaar. Des-
gewenst kan warmte worden toegevoegd. 
Na gebruik, eenvoudig oprollen en ruimte-
besparend opbergen. Met netadapter 230 
V / 12 V. Overtrek van het ligoppervlak van 
100% polyamide, zwart, lxbxh: 168x57x4 
cm, ca. 1,4 kg. 
Let op! Niet aanbevolen voor gebruikers 
met een pacemaker. 
99 195 7105   Stuk 86,78 105,—

Massage

Andere producteigenschappen:
•  Klopmassage
•  Intensiteit instelbaar in 5 stappen
•  Incl. 2 verschillende opzetstukken met 

verschillende massage-effecten.
•  Verlengde handgreep om de rug beter te 

kunnen bereiken
•  Makkelijk te reinigen
•  220V netvoeding
•  40x15x11 cm 
99 171 0638   Stuk 169,42 205,—
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vanaf 32,19
Meteen meebestellen:
Yoga-accesoires 214-215

1 

3 

Vibrerend kussen
Als druk op het kussen wordt uitgeoe-
fend, begint het te vibreren. Vermindert 
de druk, dan stopt de vibratie. Het is pret-
tig met behulp van het kussen vibratie te 
onderzoeken en te beleven. Het heeft een 
weldoende invloed op voeten, rug, benen, 
buik en armen. De vibratie-eenheid en de 
schuimstof vulling kunnen worden verwij-
derd, zodat de overtrek (100% katoen) 
kan worden gewassen. Op batterijen wer-
kend (niet bijgeleverd), 30x30 cm. Vol-
gens kleur gesorteerd. 
99 171 7323   Stuk 21,07 25,50
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 4 Verbetert het lichaamsbewustzijn tij-
dens yoga, meditatie en ontspanning

Sensomotoriek

Andere therapeutische 
producten in onze 
Online-shop:
sport-thieme.nl

Acupressuurmat 
“LotusMatt

Het origineel met de lotusbloem.  Het ge-
wicht en de charme van de spikes stimule-
ren veel acupunctuurpunten. Ook ideaal 
voor opwarmen en activeren voor het 
sporten, en voor spierontspanning en her-
stel na het sporten. LxB: 68x42 cm. 
99 216 1512   Stuk 43,76 52,95
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Sport-Thieme 
Acupressuurkussen

Het gewicht en de stimulatie van de spi-
kes stimuleren acupunctuurpunten rond 
de nek en de cervicale wervelkolom. 
23x23x8 cm. 
99 280 9306   Stuk 16,94 20,50

5 

Sport-Thieme 
Acupressuurmat

Op het oppervlak van de mat zijn meer 
dan 200 ronde pads met spikes. Bij het 
liggen op de mat worden verschillende 
acupunctuurpunten gestimuleerd. Dat 
kan helpen om de bloedsomloop te stimu-
leren. Ideaal voor ontspanning in thera-
peutische toepassingen. Kunststof inleg, 
katoenen hoes met plastic spikes. Hoes 
afwasbaar op 30 ° C via handwas. 
68x48x2.5 cm. 
99 280 9205   Stuk 33,84 40,95
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SetSport-Thieme 
Acupressuur-Set

De set bestaat uit:
•  1 Acupressuurkussen 5|
•  1 Acupresssurmat 6| 
2-delige set 8,68 10,50 besparen! 
99 280 9508 2-delige set 42,11 50,95
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 4 10 motors masseren 
hoofd, rug, lenden en 
dijen

 4 Met warmtefunctie

 4 Kan worden 
opgevouwen om ruimte te besparen

Maxi


