
Χαλάρωση με πολυτέλεια



Μπορείς να φανταστείς ποια είναι η 
μεγαλύτερη  πολυτέλεια για το μεγαλύτερο 
μέρος των ανθρώπων σήμερα; 
Ο χρόνος βέβαια. 

Και όχι οποιοσδήποτε χρόνος, αλλά πολύτιμος 
χρόνος που αφιερώνουμε σε εμάς τους ίδιους. 
Δεν υπάρχει πολύς τέτοιος χρόνος, σήμερα.

Συναντάμε συχνά και παντού φράσεις όπως 
«μετράω το χρόνο», «ισορροπία μεταξύ 
δουλειάς και προσωπικής ζωής» ή 
«επιβραδύνω». Και δικαίως, ποιος δεν θα 
ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο για μια 
πραγματική ξεκούραση;

Χρόνος για πολυτέλεια



Χρόνος για SYNCA

Και τώρα θα σας πούμε κάτι άλλο:
Tο έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να 
προσπαθήσετε να χαλαρώσετε ανάμεσα σε 
δύο ραντεβού στο πιο κοντινό SPA ή σε ένα 
κέντρο ευεξίας, γεμίζοντας το ημερολόγιο σας 
με μια άλλη υποχρέωση που βρίσκεται μεταξύ 
γραφείου, σχολείου, ή κάνοντας βόλτα στον 
καθαρό αέρα, στο μάθημα ξένης γλώσσας, 
στο σούπερ μάρκετ, το γυμναστήριο, και τη 
φροντίδα του σπιτιού. 
Είναι κάπως όπως fast food, ένα είδος 
χαλαρωτικού drive-in. Ή μπορείτε να διαλέξετε 
να απολαύσετε ένα γευστικό δείπνο τεσσάρων 
πιάτων σε ένα πολυτελές περιβάλλον. 

Η SYNCA συνδυάζει την παράδοση του
ανατολίτικου μασάζ με την καινοτόμα 
τεχνολογία "Made in Japan" και το μοντέρνο 
design. Μπορείτε να απολαύσετε μικρές και 
μεγάλες στιγμές ξεκούρασης σε οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας, χάρις στα προϊόντα 
premium της SYNCA.



Η ημέρα σου

Η δική σας στιγμή

Το όνομα SYNCA βασίζεται στην ιαπωνική 

λέξη 進化 (προφορά Σίνκα). Αφού 
μεταφραστεί, σημαίνει «επανάσταση», 
αλλά αν γραφεί με άλλο τρόπο σημαίνει 
και «πολύτιμος». Και τα δύο περιγράφουν 
θαυμάσια την φιλοσοφία που βρίσκεται στη 
βάση του SYNCA. Αναπτύσσουμε προϊόντα 
πολυτελείας για την ευεξία και επενδύουμε 
ενέργεια, εμπειρία και πάθος για να 
βελτιώνουμε σταθερά αυτά τα προϊόντα και 
να επιτυγχάνουμε το στόχο μας: τη μέγιστη 
σωματική και πνευματική ξεκούρασή σου. Γιατί 
ξέρουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σου. 

Οι έφηβοι παραπονιούνται για το στρες και τις
εντάσεις, που συχνά συνοδεύονται από
νευρικότητα και πονοκέφαλο. Και δεν είναι
καλύτερα τα πράγματα για τους ενήλικες. 
Εκτός από το σχολείο και την μη εργονομική 
επίπλωση γραφείου σε συνδυασμό με την 
έλλειψη άσκησης, η αυξανόμενη ποσότητα 
"screen time"

Πάρτε μαζί τον μασέρ σας και χαρίστε στον
εαυτό σας μια προσωπική σας πολυτέλεια!
Τώρα μπορείτε να ξεκουραστείτε άνετα, να
έχετε μια πλάτη χωρίς πόνο και έναν
αναζωογονητικό ύπνο. Με την πολυθρόνα
μασέρ SYNCA ή έναν μασέρ, μπορείτε να
πάρετε τα χάδια από το κεφάλι μέχρι τα πόδια
οποιαδήποτε στιγμή.
Ακόμα κι αν πρόκειται για ένα πλήρες
παραδοσιακό σουηδικό μασάζ, για το 
ευχάριστο μασάζ Shiatsu ή ένα καινοτόμο 
οφθαλμικό μασάζ με ζεστό ή κρύο νερό, θα 
σας κάνει να αισθανθείτε αμέσως εκπληκτικά 
καλά.

δηλαδή ο χρόνος που νέοι και ενήλικες 
περνάνε μπροστά στον υπολογιστή τους και
το smartphone συμβάλει στη δυσφορία. Οι
συνέπειες είναι αξιοσημείωτα δυσάρεστες.

Εκτός από εμφανή συμπτώματα όπως
πονοκέφαλος, πόνος στην πλάτη και το λαιμό,
υπάρχουν επίσης και ζημιές στις αρθρώσεις 
και στο δίσκο ή δυσκολία συγκέντρωσης, 
αφού οι μύες έχουν σκληρύνει και πιέζουν 
αιμοφόρα αγγεία καθώς επίσης υπάρχει 
περίπτωση και να επηρεάσουν τη ροή 
οξυγόνου στον εγκέφαλο.

Και τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αντιμετωπίσουμε αυτό; Δυστυχώς, όλο και πιο 
συχνά, παίρνουμε αναλγητικά ή άλλα φάρμακα 
αντί να διορθώσουμε τις αιτίες, γιατί όπως 
συμβαίνει συχνά: δεν έχουμε χρόνο. 





Η CirC είναι πολύ περισσότερο από μια απλή
πολυθρόνα μασάζ.

Η CirC είναι η προσωπική σας όαση ευεξίας. Η
πολυθρόνα μασάζ με ιδιαίτερη μορφή, 
συμπαγής, προσαρμόζεται στο προσωπικό σας 
περιβάλλον και στο σώμα σας. 

Απολαύστε τις αναπαυτικές λειτουργίες μασάζ 
σε έναν ευχάριστο φωτισμό περιβάλλοντος 
με την θαυμάσια εργονομία της συνεδρίασης. 
Χαρίστε στον εαυτό σας μια πολύτιμη και 
εκλεπτυσμένη στιγμή, αποκλειστικά για εσάς, 
με την καινοτόμα και συμπαγή CirC.
 

Όχι μόνο μια
πολυθρόνα μασάζ







Μασάζ L-shape

Οι μύες στην οσφυική περιοχή και σε αυτή της
λεκάνης είναι ένα σημαντικό στήριγμα 
στήριξης, στενά συνδεδεμένο με τα πόδια και 
τους σπονδυλικούς μύες.
Οι άκαμπτοι και σκληροί μύες στην περιοχή 
της λεκάνης μπορεί να προκαλέσουν πόνο και 
κακή λειτουργία στην οσφυική περιοχή, στην 
κάτω περιοχή της πλάτης και στα πλευρά. 

Πλάτη

Το μασάζ L-shape προσφέρει μια καθαρή 
ξεκούραση ακριβώς όπως τη θέλετε. Τα «χέρια 
για το μασάζ» κινούνται κατά μήκος ενός 
οδηγού 86 cm από το κάτω μέρος του λαιμού, 
κατά μήκος της πλάτης μέχρι τους γλουτούς 
και την περιοχή του μηρού. Με την απλή 
πίεση ενός πλήκτρου μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα στο πλήρες μασάζ του σώματος, 
της πλάτης, του ισχίου ή των γλουτών ή να 
συγκεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
ή σημείο του σώματός σας. 

Πόδια

Η πολυθρόνα SYNCA CirC κάνει μασάζ
βαθμιαία από τους γλουτούς στους μηρούς,
αρχίζοντας με ένα ήπιο μασάζ “tapping”.
Στο επόμενο βήμα, το πιο βαθύ μασάζ που
επιβραδύνει την πίεση και την περιοχή γύρω 
από τη λεκάνη. Τα πλευρικά μαξιλαράκια αέρα
στην λεκάνη εξασφαλίζουν μια επιπλέον μυική

χαλάρωση με τη λεπτή συμπίεσή τους. 



Απολαύστε ένα ατομικό μασάζ, βάσει των 
αναγκών σας.
Με το διαισθητικό τηλεκοντρόλ μπορείτε να
επιλέξετε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα με το
άγγιγμα ενός πλήκτρου. 

Ανάπαυση
προ-προγραμματισμένη



Μπορείτε να μειώσετε την ένταση του μασάζ με
ένα πρόσθετο μαξιλάρι.





Αυτόματα
προγράμματα

Μασάζ “Kneading” και “Tapping” για 
όλο το σώμα, αυτόματο πρόγραμμα 
συγκεντρωμένο στην πλάτη, πρόγραμμα 
συγκεντρωμένο στη λεκάνη και του 
γλουτούς και αναζωογονητικό μασάζ με 
πεπιεσμένο αέρα. 

Χειροκίνητα
προγράμματα

Μασάζ “Kneading” και “Tapping” ή κυκλικά
προγράμματα, μπορούν να συνδυαστούν 
με διαφορετικές περιοχές του σώματος. 

Προγράμματα
επιλογής

Μπορείτε να κατευθύνετε την λειτουργία
του μασάζ ακριβώς όπου βρίσκεται η 
ένταση και να την ελέγξετε με ειδικό 
τρόπο με τα πλήκτρα πάνω και κάτω. 

Όνομα προϊόντος CirC compact πολυθρόνα μασάζ  

Χρώμα επένδυσης Beige, Bordeaux, Navy, Espresso

Τροφοδοσία AC220V 50/60Hz, 50W

Διαστάσεις προϊόντος 55 cm x 94 cm x 100 cm

Βάρος 32 kg

Μέγιστο βάρος χρήστη 114 kg

Αξεσουάρ
Μαξιλάρια, καλώδιο τροφοδοσίας (περίπου 180 cm), 
κάλυμμα







johnsonstore.gr
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