




Вашей истинной красоте и
возможностям
тела нет предела.

Если вы не любите себя
сегодня — не факт, что вы
не влюбитесь в себя завтра.
В день, когда такое завтра
настанет, вы проснетесь везунчиком,
который имеет все для счастливой и
продолжительной жизни.
Вы обнаружите, что истиной
красоте и возможностям тела
нет предела.
Осознание такой простой истины
поможет вам в корне преобразить
свою жизнь.

Ваша справжня краса
і можливості тіла
не мають меж. 

Якщо ви любите себе сьогодні —

не факт, що ви зможете любити себе

й завтра.

А якщо ви зможете полюбити себе

й завтра, тоді ви прокинетесь 

везунчиком, який має все для щасливого

та довгого життя.

Ви побачите, що справжня краса і

можливості тіла безмежні.

Усвідомлення такої простої істини

допоможе докорінно

переформатувати своє життя.
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Линия глубины захвата

Сила 
захвата

Массаж поверхности

Всі ці особливості приваблюють в першу чергу аудиторію
спортсменів та людей, які слідкують за своім здоров‘ям.
Для професійних спортсменів правильна турбота про тіл
 «до» і «після» тренувань також важлива, як і фізична
підготовка до змагань. Таке «прогрівання» допомогає
поліпшити кровообіг і попередити травми, а охолодження
прискорює відновлення м‘язів.

Мікроструми — це слабкі електричні заряди, схожі на ті,
які виникають в нашому організмі під час хімічних процесів,
саме це робить його безпечним і природнім для
впливу на наше тіло.

Hiroyuki Kobayashi,
MD, PhD.
Professor & Head
School of Medicine
Juntendo University

Сила захоплення масажера регулюється зміною нахилу ручки.

Сфери спеціальноі форми створені
для «розгладжування» шкіри і
відновлення іі здорового стану.                                                   .

Мікроструми, що виникають при
рухах по колу — це ще один плюс
для такого масажу,
оскільки
впливають на
всі внутрішньо-
клітинні процеси
тіла.

Підібравши відповідний режим
масажера, ви зможете відновити
м‘ язи після фізичних навантажень. 
Масаж необхідний після виснажливих
тренувань для відновлення м‘язів та
розгону лімфи. з метою швидкого
відновлення та знеболення м‘язів.
Масажер має спецільну ручку, завдяки
якій ви легко зможете контролювати
силу діі масажера на нижню частину тіла.

Сфери виконані у вигляді гранованих
кристалів з чіткими та гострими гранями,
які за механічного впливу на шкіру
стимулюють кровообіг та регенерацію
клітин.

Масажер виконує функцію «імітаціі спортивного
масажу», при якому ділянка тіла ретельно
розігрівається та пропрацьовується захоплюючими
рухами.
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Ширина може регулюватися
від 12.5 до 44 мм

функціі Fit Pressure дозволяє приладу діяти не тільки на поверхню
тіла, а і на м‘язи.                                              

ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ДРЕНАЖНІ СФЕРИ
ОСОБЛИВА РОМБОВИДНА ФОРМА З

440 ГРАНЕЙ ДОЗВОЛЯЄ МАСАЖЕРУ 

НАДАВАТИ ЕФЕКТ, ЯКИЙ ПІДТЯГУЄ

ШКІРУ І ЗАБЕЗПЕЧУЄ М'ЯЗАМ ПОЧУТТЯ

РОЗСЛАБЛЕННЯ.

ТИТАНОВЕ ПОКРИТТЯ
ВІДОМЕ СВОЄЮ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

І СТІЙКІСТЮ ДО КОРОЗІЇ. ЩОДЕННЕ

ВИКОРИСТАННЯ НЕ ЗІПСУЄ ПОВЕРХНЮ

МАСАЖЕРА, ОСКІЛЬКИ ТИТАНОВЕ

ПОКРИТТЯ СКЛАДНО ПОДРЯПАТИ.

ВОДОЗАХИЩЕНА КОНСТРУКЦІЯ
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ JIS (IPX7) ЦЕЙ

ПРИЛАД БЕЗПЕЧНИЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ВАННОЇ.    

ПОДВІЙНА СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ
МІКРОСТРУМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ

КРУГОВИХ РУХАХ СФЕР, ЩЕ ОДИН ПЛЮС

ДЛЯ ТАКОГО МАСАЖУ, ТОМУ ЩО ЗАДІЯНІ

ВСЕ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННІ ПРОЦЕСИ ТІЛА.

ЗРУЧНА І ГНУЧКА РУЧКА
ФОРМА РУЧКИ ДОЗВОЛЯЄ ЗМІНЮВАТИ
ГРАДУС І ВІДСТАНЬ МІЖ СФЕРАМИ,
ПІДЛАШТОВУЮЧИСЬ ПІД РОЗМІР І
ПОВЕРХНЮ МАСАЖИРУЮЧОІ ЧАСТИНИ
ТІЛА — ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО
ПРОПРАЦЬОВУВАТИ НЕОБХІДНІ ЗОНИ
І РОБИТЬ КОМФОРТНИМ ВИКОРИСТАННЯ
МАСАЖЕРА.
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*Техніка дренажного масажу досить розповсюджена в естетичній косметологіі і класичному масажі,
що підтверджує його безпечність.

Використовуйте прилад під час розминки, щоб підготувати тіло до вправ, або під час
перерви на роботі для розслаблення та підтримки м‘язів в тонусі. 

«До» «після», або під час роботи порадуйте себе масажем,
який оздоровить і освіжить ваше тіло.

Пройдіться масажером по обличчю.        
Плавними рухами з легким натиском ви зможете покращити
стан шкіри: освіжити її колір та розгладити дрібні зморшки.

РОЗМИНКА

ВІДНОВЛЕННЯ

Проведіть масажером вперед
і назад вздовж зап‘ястя і ліктя.

Починайте з внутрішньоі сторони і
поступово пересувайте прилад
спіралеподібним чином.

Проведіть приладом від кісточки з 
задньоі частини до коліна.
Рухайте «вперед - назад»,

масуйте ступні ніг. 

Легкими протяжними рухами
пройдіться приладом

по масажних лініях обличчя.
Це забезпечить легкий

ліфтинговий ефект.

Попрацюйте над зоною талії,
 використовуючи діагональні

рухи, переходячи знизу з
однієі сторони до верху другої.

Це сприяє підтягуванню
шкіри в проблемній зоні.

Напружте грудну клітину, при
цьому закругліть спину.
В такому стані ретельно

масажуйте грудну клітину, йдучи
з боку до центру —

це надасть грудній клітині
підтянутої форми.

Масажуйте зону стегон,
плавно піднімаючись до
тазу знизу вверх, щільно 

притискайте прилад до тіла.
Таким чином шкіра

підтягнеться і стане гладкою.

Акуратно проводьте
приладом в зоні  між коліном

та основою стегна, особливу увагу
приділяйте зоні навколо

і під коліном.

Пройдіться сферами по шиї,
особливу увагу  приділіть зоні

між шиєю та лопатками.
Після чого акуратними 

рухами приступіть до масажу рук.

Попрацюйте з верхньою
та нижньою частиною рук.

Не забувайте проходити
колоподібними рухами навколо

всієіїповерхні від плеча до пахви.

Ретельно та з невеликим
зусиллям проводьте масажер

від кісточки до коліна,
уникаючи чутливих ділянок.

Не забувайте проходити
сферами по гомілці

і пропрацювати масажером цю
зону для зняття напруги

після бігу та ходіння.

Пересувайте масажер догори
вздовж гомілки до талії.
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Якраз це і мотивує ReFa ACTIVE фокусуватися на розробці масажних приладів,
які можуть легко бути використані як для тіла, так і обличчя.

Наш час примушує слідкувати за своєю зовнішністю. Як відомо, перше враження завжди
будується, виходячи з картинки, яку ми бачимо. Навантаження на роботі,

штучне світло від комп‘ютерів — все це має вагомий вплив на загальний стан обличчя.
Це питання особливо важливе для ділових людей, які зайняті протягом дня.

Їм необхідно виглядати свіжо, але часу на це катастрофічно не вистачає.
Якраз для таких випадків і підходить масажний прилад, використання якого позитивно

вплине на зовнішній вигляд вашого обличчя, і допоможе тримати його в тонусі,
розгладити зморшки і забезпечити йому здоровий колір.

Мікроструми, які генеруються
при використанні — є результатом
роботи сонячноі панелі, яка
вмонтована в сам корпус приладу.                                       

Компактність і вологостійкість
дозволяють легко використовувати
масажер в любих умовах.
Також майте на увазі, що за
приладом легко доглядати.

Сонячна панель, яка
виробляє мікротоки,
закріплена на ручці
масажного приладу.             

Компактна та зручна до перенесення
вологостійка конструкція робить його
зручним у використанні в ванній та душі. 

Мікроструми — це слабкі електричні
заряди на зразок тих, що виникають

у нашомуорганізмі при хімічних процесах,
в значній мірі це і робить безпечним

та натуральним його вплив на наше тіло.

Підходить для будь-якої форми обличчя, забезпечує глибоку
та точкову дію на мімічні м‘язи.

Перше на що ми звертаємо увагу — обличчя.
Це беззаперечний факт, який є причиною бажання

доглядати і слідкувати за станом шкіри.

Форма та розміри унікально
розроблені для забезпечення
максимального комфорту.
Своїми тонкими гранями
сфери діють на поверхню та
глибоко проникаючи,
масажують шкіру.
Оптимальний тиск при самостійному використанні
масажера допомогає освіжити обличчя і
розгладити всі проблемні зони.
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Сила, з якою масажер захоплює шкіру,
контролюється за допомогою зміни кута
ручки, за яку ви тримаєте масажер.

Легкими протяжними
рухами пройдіться

по масажних
лініях обличчя. 

Пройдіться
масажером

від куточків 
рота до вух.

Масуйте лобну частину
голови до лінії росту волосся.

ОБЛИЧЧЯ

РУКИ

ДРЕНАЖНІ СФЕРИ
КОЖНА ВІДПОВІДАЄ РОЗМІРУ ВЕЛИКОГО
ПАЛЬЦЯ РУКИ (20 ММ) ДЛЯ МІЦНОГО
ПРИТИСКАННЯ ДО НЕРІВНОМІРНОЇ ПОВЕРХНІ
ШКІРИ. ТАКА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГЛИБОКУ
І ТОЧКОВУ ДІЮ НА ШКІРУ ОБЛИЧЧЯ. 

*Техніка дренажного масажу достатньо
широко застосовується в естетичній косметології
і класичному масажі, що підтверджує її безпеку.

ПЛАТИНОВЕ ПОКРИТТЯ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ШКІРИ
ПРИЛАД ПОКРИТИЙ ПЛАТИНОЮ, ЩО
ДОПОМОГАЄ УНИКНУТИ БУДЬ-ЯКИХ
ПОШКОДЖЕНЬ НА ШКІРІ І ЗАЛИШАЄ ЇЇ  
ГЛАДЕНЬКОЮ, НІЖНОЮ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ.

СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ
ШКІРИ СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ СПРИЯЄ
ГЕНЕРАЦІЇ М‘ЯКИХ МІКРОСТРУМІВ,
ЯКІ МАЮТЬ ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ
НА ВСІ ДІЛЯНКИ ТІЛА ПІД ЧАС МАСАЖУ.

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ JIS (IPX7).
ЦЕЙ ПРИЛАД БЕЗПЕЧНИЙ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ В ДУШІ І ВАННІЙ.
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Продукція ReFa в Україні
Гаряча лінія — 0 800 33 71 75
Веб-сайт — www.refa.com.ua
Графік роботи (пн. — пт.) — з 11:00 до 19:00,

субота — з 12:00 до 18:00, неділя — вихідний день

Розмір: 105 х 171 х 61 (мм)
Вага: ± 285 (грам)
Покриття: Титанове (Ti)
Комплектація: інструкція, масажер,
коробка, футляр для зберігання,
ганчірка для чистки
Матеріал: ABS-пластик, акрил,
неіржавна сталь, нейлон, еластомер
Виробник: MTG, Японія
Гарантійний термін: 12 місяців

Прочитайте повну
версію історії бренда
ReFa та компанії MTG,
просто відскануйте
QR-код, для цього
потрібно відкрити
камеру і навести на
код, після чого зверху
випливе вікно з
посиланням на
сторінку.

Подивіться всі
відео-інструкції з
використання масажерів
ReFa, потрібно
відсканувати QR-код,
для цього необхідно
відкрити камеру та
навести на код, після
чого зверху випливе
вікно з посиланням
на сторінку.

Уважно прочитайте інструкцію! 

Протипоказання: алергійні реакції на метали, дуже чутлива шкіра, різні висипання, інфекції, ін’єкції,
філери, запальні та алергійні реакції на шкірі, перший триместр вагітності, під час порушення згортання
крові (гемофілія), під час грудного вигодовування, особам, які зловживають алкоголем, не рекомендується
використовувати масажер ReFa, якщо у вас порушення кісткової тканини, післяопераційні стани, імпланти
або ви знаходитесь на лікуванні, а також, якщо у вас виникають сумніви в безпечності використання
масажера, ми рекомендуємо утриматися від використання. 

Водостійкість: є у всіх масажерів, крім моделей ReFa S CARAT, ReFa I STYLE и ReFa O STYLE, по японському
промисловому стандарту якості JIS IPX7 масажери захищені від зовнішніх втручань, таких як волога і пил,
тому їх можна використовувати в ванні, але не рекомендується залишати в воді більше 30 хвилин.

ReFa ACTIVE
Розмір: 50 х 148 х 33 (мм)
Вага: ± 40 (грам)
Покриття: Платинове(Pt)
Комплектація: інструкція, масажер,
коробка, футляр для зберігання,
ганчірка для чистки
Матеріал: ABS-пластик, акрил,
неіржавна сталь, нейлон
Виробник: MTG, Японія
Гарантійний термін: 12 місяців

ReFa ACTIVE DIGIT


