
 

 

 
 

Mi az a 3 dolog, amit figyelembe  
kell vennie a masszázságy megvásárlásánál 

 
   

A masszázságyak kedvező hatásáról már Ön is bizonyára hallott, valószínűleg már 
tapasztalta is. Amennyiben  már a vásárlást fontolgatja, tapasztalhatta mennyiféle 
masszázságy kapható. 

 

Tudjon meg többet a masszázságyakról és menjen biztosra! 

Ez egy három levélből álló tanulmány a masszázsdepo.hu-tól, amely végigkalauzolja Önt 
a masszázságy vásárlás útvesztőin.  

 

Mi az amit számításba kell vennie, ha masszázságyat vásárol?  

Tanulmányunk első részéből megtudja, mit kell átgondolnia vásárlás előtt és milyen 
szempontokat kell mérlegelnie.  

 

Milyen tulajdonságok fontosak Önnek?  

A második rész foglalkozik a jade masszázságyak jellemzőivel, míg a harmadik a 
különböző modellek közötti választást segíti elő.  

 



 

 

 

1,  kérdés:  Érdemes-e Önnek masszázságyat vásárolni? 

 

Ugye Ön is az egészségét szeretné óvni és nem egy újabb "haszontalan holmit" az 
otthonába? Ennek érdekében válaszolja meg magának a következő kérdéseket: 

Gondolja végig, mire kívánja használni a masszázságyat! Egyészségmegőrzés a célja, 
vagy a masszázs komfortját szeretné otthonába vinni? Esetleg azért venné, mert már minden 
ismerősének van? 

Mérje fel, hogy ki használná otthon a masszázságyat! Ön és családtagjai? Rokonok, 
barátok ismerősök?  

Vegye számba milyen panaszai vannak, amire a jade masszázságyas kezelések segítséget 
nyújthatnak,  és ehhez milyen gyakran kell használni az ágyat. (A jade masszázságy 
használatának ajánlott gyakoriságáról tájékozódhat az interneten, jade masszázsszalonokban, 
illetve szakembertől.) Ha Ön egészségmegőrzésre, illetve közérzetjavításra szeretné használni 
a masszázságyat, akkor heti 2-3 alkalommal kell számolnia! 

A számítást végezze el mindenkire, aki használná a masszázságyat! 

Most számoljon utána, havonta hány alkalommal használnák a masszázságyat!  

Havi kevesebb mint 12-15 alkalom esetén érdemes érdeklődnie, környezetében milyen 
masszázságy használati lehetőségek vannak. Jelent-e plusz időt, illetve erőfeszítést, ha a 
masszázsszalont választjuk. Egyre gyakoribb hogy a kialakított jade masszászszalonok 
kulturált környezetben, több készülékkel állnak az Önök rendelkezésére. Ilyen lehetőség egy 
közeli wellness szalon, vagy léteznek terápiás masszázskészülékes szalonok, mint a Kyokei 
Relaxpontjai. 

Kétségtelen, hogy a saját masszázságy kényelmesebb, mintha egy masszázsszalonba 
járnánk el. Azonban egy igényes, szépen kialakított szalon látogatása egyfajta programot is 
jelent, kapcsolatot a környezettel, találkozást a barátokkal.  

 

Ha rajtunk kívül 1-2 családtagunk, illetve barátaink is szívesen igénybe vennék a 
kezelést, akkor már igazán érdemes elgondolkodni a vásárláson. 

 



 

 

 

2,a, Kinek az igényének feleljen meg a masszázságy? 

Természetesen nekem! - mondhatja. De miután végigszámoltuk, hogy az otthoni jade 
terápiás masszázságy akkor a leggazdaságosabb, ha többen használják újra előtérbe kerül ez a 
kérdés. 

A masszázságyak többsége jól kezeli a hátat, illetve a gerincet. Mégis eltérő vannak a 
masszázs erőssége, intenzítása, az átadott infrahő mennyisége. A láb matrac, vagy a kézi 
kezelő kialakításában, használatában és ezzel a vele elérhető hatásban is jelentős különbségek 
vannak.  

A leendő használók igényeit össze kell hangolni, és ennek eldöntéséhez szükséges, hogy 
valamilyen masszázstapasztalattal rendelkezzenek!  

 

Ha nincs ilyen tapasztalat, akkor szerezni kell! 

Hogyan? Próbával. 

Hol? Értékesítési helyeken, ismerősnél, szalonokban. 

Ne a szomszéd legyen a tanácsadója! 

 

Vásárlás előtt próbáljon ki legalább egy jade masszászágyat, 
és kérje ki szakember tanácsát! 

 



 

 

 

2,b, Milyen  igényeknek feleljen meg a masszázságy? 

 

A leendő használók egyenként gondolják át a következő kérdéseket: 

 

 Milyen hátmasszázst kedvel? Nagyon erőset, vagy éppen csak a finom kényeztetést? 

 Kedveli a hőterápiát? Fontos Önnek, hogy a masszázságyban fekve teljes forróságot 
érezzen, vagy Ön kevésbé kedveli a meleget? 

 Rá tud szánni 35-40 percet minden alkalommal a kezelésre? Vagy jó lenne egy 
időzítő, ha kevesebb idő jut a masszázsra?  

 Milyen programokat szeretne használni a masszázságyban?  

 Szeretné használni a kézi kezelőt? Ha igen, mely testrészein? Fontos-e Önnek a két 
darab kézi kezelő? 

 Fogja-e használni a kézi kezelőt? Ha igen mely testrészén? Akarja-e, hogy a kézi 
kezelőket egyszerre ketten is használják - Fontos-e Önnek a két darab kézi kezelő? 
Fontos - legyen kettő, Fontos - egyedül használom legyen egy kompakt, Nem fontos 

 Szeretné-e a lábát is kezelni jade terápiával? Elegendő-e ha a lábát csak melegíti, vagy 
szeretné, hogy a jade fejek finom mozdulatokkal és hőterápiával enyhítsék a 
vádlijának duzzadását?  

 Az Ön  súlya több mint 90 kg? 

 Magasabb Ön, mint 185 cm? 

 Szeretné, ha kényelmesen elegendő hely lenne karjának? 

 Hol szeretné elhelyezni a jade masszázságyat a lakásán belül? 

 

Ide kattintva letöltheti a kérdőívhez tartozó összefoglaló táblázatot, melybe beírhatja 
válaszait.   

 

Ha Ön mindezen kérdéseket végiggondolta, akkor már most alaposabb döntésre képes, 
mint a legtöbb jade masszázságy vásárló. Ahhoz, hogy vásárlási döntése a lehető 
legalaposabb legyen meg kell ismernie a jade masszázságyak legfontosabb tulajdonságait.  

 

Következő levelünkben bemutatjuk, és összehasonlítjuk, hogy a jade masszázságyak 
milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. A most összefoglalt igényének megfelelően Ön 
könnyedén átláthatja az eddig átláthatatlannak hitt masszázságy kínálatot, és biztosan 
választhat! 


