Diverse luxe badstof hoezen:
* Voor alle EZI behandelstoelen, geheel compleet incl.
armleuningen, kleur wit (badstof).
€ 45,- excl.btw
* Voor alle tabourets kleur wit (badstof).
€ 7,50 excl.btw
* Voor o.a. massagetafel Balance (Pro), kleur wit (flannel) of
blauw.
€ 16,50 excl.btw
* Voor o.a. Balance (Pro), complete flannel set bestaande
uit: facecover, tafelhoes en flannel deken, kleur wit.
€ 29,- excl.btw
* Voor o.a. massagetafel Hilow incl. gezichtsuitsparing,
kleur (badstof).vanaf
€ 21,- excl.btw

* Flannel hoesjes (facecovers) voor gezichtskussen
van massagestoel en/of massagetafel
* Kleur: wit € 12,50 excl.btw (per 4 stuks)

Knierollen en diverse kussens:
* 66cm lang, diameter 14cm, Rond
€ 20,- excl.btw
* 66cm lang, hoog 12cm, Halfrond,zwart
€ 24,- excl.btw
* 66cm lang hoog 10cm 3/4 rond, zwart
€ 24,- excl .btw
* 33cm lang, hoog 8cm, Halfrond, zwart
€ 15,- excl.btw
* Gezichtskussentje
€ 19,- excl.btw
* Rugkussen, 26cm hoog, 68cm breed, 48cm lang,
driehoek zwart (speciaal voor de 2 delige massagetafels)
€ 49,- excl.btw
* Nekrol/kussen, zwart, 36cm breed, 30cm lang, rol 8 cm
hoog, plat gedeelte 3 cm hoog (ideaal voor onder hoofd
of in de rug)
€ 18,50 excl.btw
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Disposables:

* Hydraterende Facecovers, disposables voor over het
gezichtskussentje van uw massage-tafel/stoel e.d.

€ 11,95 excl.btw (per 100 stuks)

* Hydraterende rol massagetafel disposables

€ 11,95 excl.btw (40 mtr)

* Hydraterende massagetafel disposables

€ 11,95 excl.btw (per 10 stuks)

*Houten opstapje of ijzeren opstapje met kussentje voor bij
behandeltafel/stoel

€ 39,- excl.btw

* Verbreders voor massagetafel
* Leverbaar in 4 kleuren: beige, agate blauw
bordeaux rood en zwart
€ 29,90 excl.btw
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* Verwarmingsdeken voor massagetafel
* Met tijdschakelaar en diverse warmte standen
€ 49,- excl.btw

* Luxe Wafeldeken
* 145x 220cm

€ 59,- excl.btw

* Verlengplank voor massagetafel
* Leverbaar in 3 kleuren: beige, agate blauw en
bordeaux rood
€ 16,50 excl.btw

*Bodycushion
Het systeem bestaat uit losse delen die zowel op de
massagetafel als op de grond gebruikt kunnen worden. Het
weegt weinig en door de rugzak of draagtas is het
eenvoudig mee te nemen.
Bij alle behandelingen waarbij iemand ligt kan de
BodyCushion goede diensten bewijzen.
De bereikbaarheid van veel spiergroepen en gewrichten is
groter, waardoor deze beter behandeld kunnen worden.
Men wordt op het sternum en bekken gedragen: het geeft
ruimte en vrijere ademhaling
Op de buik liggen kan nu bij cliënten waarbij dat op een tafel
niet gaat
De cliënt is ontspanner.
Wordt ook veel voor shiatsu gebruikt
De Bodycushion kan ook gebruikt worden voor
pijnbestrijding of om een tijd in totale ontspanning te liggen,
bijvoorbeeld bij zwangerschap, rugklachten, spier en
gewrichtsziekten.
NU voor € 375,- excl. btw
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