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Termo antklodė suskirstyta į 3 zonas (viršutinių 
galūnių ir krūtinės, juosmens ir sėdmenų ir apatinių 
galūnių), kurios reguliuojasi nepriklausomai viena 
nuo kitos, atsižvelgiant į šilumos lygį reikalingą 
kiekvienai daliai. Tai padeda išvengti perkaitinimo 
arba padidinti šilumą konkrečiose srityse, kurioms to 
reikia. Antklodė dengia nuo pečių iki kojų ir šone 
yra tvirtinimo sistema palei visą kūną, kuri  užkerta 
kelią šilumos nutekėjimui. 
Pagaminta iš ugniai atsparios ir antibakterinės PVC 
medžiagos. Dėl savo formos termo antklodė yra 
labai universalus produktas, kuris gali būti 
naudojamas įvairioms kūno procedūroms. Ji buvo 

sukurta taip, kad būtų lengva valyti,  tokiu būdu užkertant kelią bet kokiam mikrobų susidarymui. 
 
Ji taip pat turi integruotą laikmatį, kuris leidžia nustatyti procedūros trukmę. Šis prietaisas palengvina 
profesionalų darbą, padidintas saugos lygis, apsaugo nuo galimų nudegimų, automatiškai nustoja veikti po 
65 min. 
 

Techninė charakteristika 
Įtampa                                                   230 V 50/60 V kintamoji srovė 
                                                              120 50/60 Hz (pasirinktinai) 
Galingumo charakteristika  

Zonos:                                                      3 nepriklausomi zonos 
Temperatūros diapazonas:                       nuo 1 iki 60% 
Procedūros trukmė:                                  1 iki 60 min. 
Energijos sąnaudos                                  540 W 
Svoris                                                       7 Kg 
Matmenys  

Išlankstyta                                              195x170 cm 
Sulankstyta                                             186x88 cm 
Šildomas plotas                                       175x170 cm 
 
 
Termo antklodė M04 

 

Antkoldė padalinta į 3 zonas( viršutinėms galūnėms 
ir krūtinei, liemeniui ir sėdmenims bei apatinėms 
galūnėms), kad galima būtų laisvai reguliuoti 
atskirų dalių temperatūrą priklausomai nuo paciento 
poreikių. 
Pagaminta iš ugniai atsparios bei bakterijoms 
neleidžiančios kauptis PVC medžiagos. Dėl savo 
formos tai labai universalus produktas, kurį galima 
naudoti skirtingų ligų gydymui. Taip pat antklodė 
sukurta tokiu būdu, kad ją labai paprasta valyti po 
naudojimosi , kas neleidžia vystytis bakterijoms. 
 
Turi saugos sistemą, kuri išjungia šildytuvą po 65 minučių, garantuojanti, kad nudegimų nebus. 
 



Techninė charakteristika 
Įtampa                                                   230 V 50/60 V kintamoji srovė 
                                                              120 50/60 Hz (pasirinktinai) 
Galingumo charakteristika  

Zonos:                                                      3 nepriklausomi zonos 
Temperatūros diapazonas:                       nuo 1 iki 60% 
Procedūros trukmė:                                  1 iki 60 min. 
Energijos sąnaudos                                  510 W 
Svoris                                                       6 Kg 
Matmenys  

Išlankstyta                                              160x160 cm 
Sulankstyta                                             160x80 cm 
Šildomas plotas                                       140x160 cm 
 
 
Termo antklodė M03 sauna 

 

 
Ši antklodė svarbi atliekant procedūras skirtas svorio 
netekimui, gydant reumatą, celiulitą bei nutukimą. 
Toksinai šalinami iš organizmo per prakaito liaukas ir 
suaktyvinama medžiagų apykaita. 
Pagaminta iš PVC medžiagos. Joje taip pat įtaisytas 
šiluminis potenciometras, kuris nepriklausomai 
reguliuoja viršutinės ir apatinės zonos temperatūrą. 
 
 
 

Techninė charakteristika 
Įtampa                                                   230 V 50/60 V kintamoji srovė 
                                                              120 50/60 Hz (pasirinktinai) 
Galingumo charakteristika  

Zonos:                                                     2 viršuje ir apačioje 
Temperatūros diapazonas:                       nuo 1 iki 60% 
Energijos suvartojimas:                           270 W 
Svoris:                                                      6 kg 
Matmenys  

Išlankstyta:                                                 160 x 160 cm 
Sulankstyta:                                                160 x 80 cm 
Šildomas plotas:                                          140 x 160 cm 
 

 

Termo antklodė M02 

 
Ši antklodė turi gerokai pranašesnį šiluminį laidumą už 
įprastas šilumines antklodes. Ji higieniška ir puikiai 
atlaiko karštį, nepraranda savo formos dėka PVC 
(atsparios ugniai ir anti-bakterinės) medžiagos, kurią 
lengva valyti. Joje taip pat įtaisyta temperatūros 
reguliavimo kontrolė, saugos termostatas ir automatinio 
išjungimo sistemą praėjus apie 65 min. Atitinka ES 
taisykles. 
 
 



Techninė charakteristika 
Įtampa                                                   230 V 50/60 V kintamoji srovė 
                                                              120 50/60 Hz (pasirinktinai) 
Galingumo charakteristika  

Temperatūros diapazonas:                        nuo 1 iki 60% 
Energijos suvartojimas:                            135 W 
Svoris:                                                        3kg 
Matmenys  

Iš viso:                                                      80 x 155 cm 
Apšildomas plotas:                                   80 x 155 cm 
 
 
Termo antklodė TERMORELAX 

 
Termorelax ® sujungia dvi gerai žinomas technikas 
grožio procedūrų pasaulyje: šilumos terapiją ir pasyvų 
masažą per virpesius. Šios kombinacijos naudojimas 
turi atsipalaiduojantį ir tonizuojantį poveikį. 
Rekomenduojama gydyti raumenų susitraukimą, kuri 
sukėlė stresas, netaisyklingą laikyseną ar pervargimą. 
Nuo pat pirmos procedūros pagerėja savijauta, nes 
šiluminė antklodė Termorelax ® veikimo pricinpas 
yra susijęs su terapiniu veikimu, naudingu raumenims, 
kraujotakos ir limfinei sistemai, todėl tai puikus 
sąjungininkas grožio salone. Siūlome veiksmingą 
alternatyvą tradiciniams fiziniams pratimams arba ši 
antklodė gali būti panaudota, siekiant papildyti 
sportinę veiklą. Ji taip pat idealiai tinka lieknėjimui ir 
kovai su celiulitu. 

 
Techninė charakteristika 

 
Įtampa                                                   230 V 50/60 V kintamoji srovė 
                                                              120 50/60 Hz (pasirinktinai) 
Galingumo charakteristika  

Temperatūros diapazonas:                      nuo 1 iki 9 lygio 
Masažo vibracija:                                    nuo 1 iki 5 lygio 
Programos:                                              8 
Energijos suvartojimas:                          230 VA 
Svoris:                                                     7 kg 
Matmenys 

Išlankstyta:                                                 190 x 160 cm 
Sulankstyta:                                                190 x 80 cm 
Šildomas plotas:                                         170 x 80 cm 
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