
Super Classic סופר קלאסיק
 SBM-300H מושב שיאצו דגם

מושב עיסוי שיאצו חשמלי  מקצועי מבית הומדיקס, ענקית הבריאות    #

האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.    #

מערכת מנועים רובוטיים המבצעת שלושה סוגי עיסוי: שיאצו, גלילה    #

ועיסוי נקודתי.
מדמה לחיצות ידיים עדינות על שרירי הגב, לתחושת עיסוי אנושי מרגיע    #

ומפנק.
3 טווחי עיסוי לבחירה: גב מלא, גב תחתון או גב עליון.   #

6 תכניות עיסוי מתוכנתות מראש.   #

אפשרות להתאמת טווחי רוחב וגובה העיסוי.   #

SPOT - אפשרות למיקוד העיסוי והחימום בנקודה אחת, אידאלי להפגת    #

כאב נקודתי. 
פונקציית כיבוי עצמי - המושב יפסיק את פעולתו לאחר 15 דקות.   #

אפשרות לשילוב של חימום אינפרה אדום מרגיע לשיכוך כאבים,  שחרור    #

שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
שלט רחוק לשליטה מלאה בכל תכונות המושב.   #

לשימוש בבית או במשרד, ניתן להניח על כל כיסא, כורסה או ספה    #

ולאבטח באמצעות רצועות הקשירה.
מופעל באמצעות חיבור לחשמל.    #

מגיע במארז מתנה מהודר.    #

 Shiatsu Max שיאצו מקס
CBS-1800 מושב עיסוי שיאצו מקצועי דגם

מושב עיסוי שיאצו חשמלי מקצועי המתקדם בעולם מבית הומדיקס,   #

ענקית הבריאות האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #

מערכת מנועים רובוטיים המבצעת שלושה סוגי עיסוי: שיאצו, גלילה   #

ועיסוי נקודתי.
טווח עיסוי ארוך במיוחד כולל אזור הכתפיים, הגב התחתון והמותניים.  #

אפשרות למיקוד העיסוי והחימום בכל נקודה נבחרת להפגת כאב   #

נקודתי. 
אפשרות לשליטה והתאמת רוחב וגובה העיסוי.  #

אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום מרגיע לשיכוך כאבים,  שחרור   #

שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
לשימוש בבית או במשרד, ניתן להניח על כל כיסא או כורסא ולאבטח   #

באמצעות רצועות הקשירה.
מופעל באמצעות חיבור לחשמל.   #

שלט רחוק לשליטה מלאה בכל תכונות המושב.   #

עיסוי רטט מרענן באזור הירכיים.   #

כרית ראש לתמיכה מלאה ואופטימאלית.   #

מגיע במארז מתנה מהודר.    #

מחיר צרכן: 1,690 ₪
מחיר לעובד: 999 ₪

מחיר צרכן: 1,200 ₪
מחיר לעובד: 650 ₪

מבצע מיוחד בשיתוף

לתשומת לבכם:
לא ניתן לממש את המבצע בחנויות ד"ר גב.
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Medical ד"ר גב מדיקל
מושב אורטופדי רב תכליתי עם שרוול לחץ 

 Pump מתכוונן
שידרה אורטופדית ארגונומית.  #

פתחי אוורור ונקודות עיסוי.  #
חתך להקלת הלחץ מעצם הזנב.  #

קשת ייחודית לתמיכה באגן, ישיבה יציבה ומניעת החלקה.  #
שרוול לחץ מתכוונן Pump להתאמה אישית מלאה בין המשענת לבין   #

קשת הגב התחתון.
לשימוש בבית, ברכב או במשרד.  #

המושב מרופד בבד נושם, איכותי ונעים למגע.  #
קיים בצבעים אפור/אפור משולב/שחור/כחול/בז'.  #

 Para Spa Plus פארא ספא פלוס
PAR-350 אמבט פרפין דגם

אמבט פרפין ספא לטיפול ביתי מבית הומדיקס, ענקית הבריאות האמריקאית.   #

מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.    #

האמבט מעניק שילוב של חוויה מפנקת ומרגיעה, טיפוח מקצועי של העור והקלה    #

על כאבי שרירים ומפרקים.
מרכך ומזין את העור בלחות באמצעות שעוות פרפין היפואלרגנית בחום עדין    #

וללא ריח.  
לריכוך עור הידיים, כפות הרגליים ומרפקים יבשים, מעניק לעור מגע קטיפתי    #

כשל תינוק.
מסייע בשיכוך כאבים והרגעת שרירים תפוסים.   #

מערכת בטיחותית הנועלת את המכסה למקומו בזמן תהליך החימום.   #

נורית חיווי הנדלקת כאשר השעווה מוכנה לשימוש.   #

מופעל באמצעות חיבור לחשמל.    #

מגיע במארז מתנה מהודר.    #

המארז כולל:   #

אמבט לשימוש רב פעמי.   #

3 שקיות 100% שעוות פרפין היפואלרגנית )ניתן לרכוש שעווה לשימוש חוזר(.   #

20 שקיות פלסטיק.   #

 Bedlounger בד לאונג'ר
כרית תמיכה רב תכליתית למיטה 

כרית התמיכה האולטימטיבית למיטה מבית BedLounge האמריקאית.  #

מעניקה נוחות ותמיכה אידאלים למגוון שימושים במיטה: קריאה וכתיבה,   #

צפייה בטלוויזיה, הנקה, עבודה עם מחשב נייד ועוד.
שלדת פלסטיק ייחודית ®Active Frame קשיחה וקלה במיוחד המייצבת   #

את הכרית, מעניקה לה את גמישותה ומאפשרת שימוש גם ללא צורך 
בתמיכת קיר או גב המיטה.

ריפוד הכולל שכבות ספוג, נוצות ופלומה המעניקים רכות ונוחות   #

מקסימאלית.
כרית תמיכה לצוואר ולראש בעלת כיוונון זווית וגובה, מעניקה תמיכה   #

אישית למשתמש.
2 כיסי אחסון בצדי הכרית לאחסון שלט TV, טלפון נייד, משקפיים, כלי   #

כתיבה ועוד. 
רצועות קשירה בידיות הכרית לקיפול הכרית בזמן האחסון )כרית הראש   #

נשלפת(. 
כיסוי עשוי 100% כותנה איכותית ונעימה למגע הניתן להסרה וכיבוס,   #

לשמירה על היגיינה.
ניתן להשיג בארבעה צבעים מרהיבים: כחול נייבי, כחול ג'ינס, בז', שחור.  #

 .Made In USA  מיוצר בארה"ב  #

מחיר צרכן: 390 ₪
מחיר לעובד: 270 ₪

מחיר צרכן: 500 ₪
מחיר לעובד: 330 ₪

מחיר צרכן: 900 ₪
מחיר לעובד: 650 ₪
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פוט מסאז'ר דלאקס
 Deluxe Foot Massager

FM-TS9 מדרך עיסוי שיאצו דגם
מדרך עיסוי שיאצו חשמלי מבית הומדיקס, ענקית הבריאות האמריקאית.  #

מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #
מעניק עיסוי מקצועי לכל אורך כף הרגל, מהעקב לבהונות, באמצעות 3   #

ראשים ותשע נקודות עיסוי בכל צד.
מפיג מתחים, כאבים ועייפות ומעורר את כפות הרגליים לחיים לאחר יום   #

עבודה.
עיסוי שיאצו אינטנסיבי ומקצועי המדמה עיסוי אגודלים באמצעות תנועה   #

סיבובית ייחודית.
אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום מרגיע לשיכוך כאבים,  שחרור   #

שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
לשימוש בבית או במשרד.   #

מופעל באמצעות חיבור לחשמל.   #
מגיע במארז מתנה מהודר.   #

 Air Pro Shiatsu אייר פרו שיאצו
 FMS-350H מדרך עיסוי שיאצו מקצועי דגם

מדרך עיסוי שיאצו חשמלי מקצועי המתקדם בעולם מבית מבית   #

הומדיקס, ענקית הבריאות האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #

מעניק עיסוי מקצועי לכל אורך כף הרגל, מהעקב לבהונות.  #

מפיג מתחים, כאבים ועייפות ומעורר את כפות הרגליים לחיים לאחר יום   #

עבודה.
שילוב של 3 פעולות:  #

עיסוי לישה תאילנדי מפנק ומרגיע באמצעות לחץ אויר.  #

עיסוי שיאצו מקצועי המדמה עיסוי אגודלים באמצעות תנועה סיבובית   #

ייחודית.
אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום אינפרא אדום מרגיע לשיכוך   #

כאבים, שחרור שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
3 עוצמות עיסוי לבחירה: עדין, בינוני או אינטנסיבי.    #

לשימוש בבית או במשרד.   #

מופעל באמצעות חיבור לחשמל.  #

מגיע במארז מתנה מהודר.    #

מחיר צרכן: 1,190 ₪
מחיר לעובד: 750 ₪

מחיר צרכן: 599 ₪
מחיר לעובד: 389 ₪
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כרית עיסוי שיאצו, תלת מימד
  SP-130 דגם

 
רטט, חימום, עיסוי דו כיווני וכיסוי לריכוך העיסוי המוצמד ע"י מגנט    #

והכל מובנה בכרית אחת לנוחיות ועיסוי מקצועי שלכם. מתאים לאנשים 
צעירים כמבוגרים כאחד.

.SP-130H כרית שיאצו תלת מימד מדגם   #

עיסוי שיאצו כולל רטט וחימום.   #

ראשי עיסוי דו-כיווניים לשחרור השרירים.   #

עיסוי ברטט להפגת מתחים.   #

שלט קל ונוח להפעלה.   #

כיסוי לריכוך/הקשיית עוצמת העיסוי.   #

מתנה שימושית שתעשה רק טוב.    #

אחריות : 12 חודשים.   #

מחיר צרכן: 599 ₪
מחיר לעובד: 450 ₪
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  Shiatsu Select שיאצו סלקט
 SP-105H כרית שיאצו תלת מימד דגם

כרית עיסוי שיאצו חשמלית מבית הומדיקס, ענקית הבריאות   #

האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #

4 ראשי עיסוי 3D )תלת מימד( לאפקט עיסוי מעגלי בנוסף לתנועות כלפי   #

פנים וחוץ להגברת אפקט העיסוי.
2 מהירויות הפעלה לבחירה בין עיסוי עדין או אינטנסיבי.  #

עיסו ירטט )ויברציה( ממריץ לשחרור שרירים תפוסים.  #

מתאים במיוחד לאזור הגב, הכתפיים, עורף, צוואר וכפות הרגליים.  #

אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום אינפרה אדום מרגיע לשיכוך   #

כאבים, שחרור שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
ניתן להסיט את הכיסוי המובנה לקבלת אפקט עיסוי חזק יותר.  #

לשימוש בבית או במשרד, ניתן להניח על כל כיסא או כורסה ולאבטח   #

באמצעות רצועות הקשירה.
מופעל באמצעות חיבור לחשמל.   #

מגיע במארז מתנה מהודר.   #

מחיר צרכן: 500 ₪
מחיר לעובד: 399 ₪
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 Percussion Action אקשן אקופרסור
HHP-350 מכשיר עיסוי מקצועי

מכשיר עיסוי חשמלי מקצועי מבית הומדיקס, ענקית הבריאות   #

האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #

עיסוי הקשה באמצעות מהירות של עד 3,100 לחיצות בדקה.  #

3 ראשי עיסוי מתחלפים לבחירה בין עיסוי עדין, בינוני או אינטנסיבי.   #

אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום אינפרה אדום מרגיע לשיכוך    #

כאבים, שחרור שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
בורר עיסוי דיגיטאלי.   #

עיצוב חדשני עם ידית אחיזה ארגונומית.   #

לשימוש בבית ובמשרד.   #

מגיע במארז מתנה מהודר.   #

מחיר צרכן: 400 ₪
מחיר לעובד: 290 ₪
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 NMS-350 מכשיר עיסוי שיאצו צווארי דגם
מכשיר עיסוי שיאצו צווארי מקצועי  מבית הומדיקס, ענקית הבריאות   #

האמריקאית.
מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב.  #

המכשיר בנוי בצורת האות U עם ידיות אחיזה מרופדות בקצוות לנוחות   #

והתאמה אידאלית לאזור הצוואר והעורף.
מנגנון עיסוי בעל שני ראשים הנעים בצורה מעגלית לפעולה ממוקדת על   #

אזור הצוואר והעורף.
אפשרות לשילוב של עיסוי שיאצו עמוק ומקצועי עם חימום אינפרה אדום    #

מרגיע לשיכוך כאבים,  שחרור שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם.
3 תכניות עיסוי לבחירה: שיאצו, רטט או שיאצו בשילוב רטט.   #

לשימוש בבית או במשרד.    #

מופעל באמצעות חיבור לחשמל.    #

מגיע באריזת מתנה מהודרת.   #

מחיר צרכן: 499 ₪
מחיר לעובד: 275 ₪

נחלים 5 מושב בצרה | טל להזמנות: 09-9581900 | משלוח: 45 ₪


