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Sport 
 
 
 
 
 

Kenmerken: 
 

• Bedoeld voor o.a. sportmassage en wellness 
• Wordt geleverd in een speciaal voor Doctor Life 

ontwikkelde sporttas waarin ook alle accessoires opgeborgen kunnen worden. 
• Gebruik van geautomatiseerde massage leidt tot een optimale sportprestatie en ondersteunt de 

werking van uw sportmasseur. 
• Minder kans op uitval voor een belangrijk sportevenement,door  de combinatie van lymfedrainage 

en sportmassage. Uw immuunsysteem wordt door de regelmatige massage in conditie gehouden, 
waardoor bacteriële- en virale-infecties minder vat krijgen op uw lichamelijke conditie. 

• De afvalstoffen uit uw spieren kunt u eenvoudig afvoeren met een lichte massage. Gebruik hiervoor  
bijvoorbeeld een druk van 50 mmHg gedurende een massagetijd van 10 minuten.  

• De spieren kunt u kneden en losmaken met een druk vanaf 130 mmHg tot maximaal 200 mmHg.  
• Eenvoudige drukinstelling van 20 tot 200 mmHg ( 26,7 … 267 hPa). 
• De druk in de kamer, die de voet omsluit, heeft altijd de hoogste druk, hierdoor wordt de afvoer van 

afvalstoffen altijd naar het lichaam gestuwd. 
• Olympische sporters en teams maken regelmatig gebruik van deze apparatuur. 
• Een lage hartslag bij sporters maakt dat, in rust, de doorbloeding van het lichaam minder optimaal 

is. De zuurstofverzorging loopt hierdoor achterop. Door in de rustperiode ook gebruik te maken van 
de massagetherapie zorgt u ervoor dat de organen in uw lichaam optimaal van zuurstof worden 
voorzien voor een betere prestatie. Zo houdt u uw lichaam in optimale conditie. 

• Bij blessures kunt u een kamer niet gebruiken door 
deze uit te schakelen.  

• Twee massage programma’s 
• Behandeltijd instelbaar op 10, 20 of 30 minuten. 
• Mogelijkheid tot gelijktijdige behandeling met drie 

manchetten. 
• De benen zijn essentieel voor de goede werking 

van uw bloedsomloop en lymfesysteem, daarom 
adviseren wij altijd om de benen te masseren, 
naast het gebruik van een arm of buik/borst of 
centerbodymanchet. 

• De manchetten zijn geschikt voor iedere huid 
omdat ze allergeen vrij zijn. 
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• Standaard levering is inclusief twee standaard beenmanchetten, twee voetpads,  en een dubbele 
slangaansluiting. 

• Extra verkrijgbaar: 
- Arm manchet, 
- Middel manchet, 
- Center body manchet, 
- extra ritsen; enkele slang en een verdeelslang. 

 

Doelgroep: 
De Home4 – LX7bag is voor iedere sporter, die geen medische klachten heeft. 

 

Wat doet het: 
De lage druk massage (20 - 60 mmHg): 
Het apparaat stimuleert het lymfesysteem en het bloedcirculatiesysteem 
door benen, armen en / of heupen / buik met lucht gevulde manchetten te 
masseren.  Het op gang brengen van de afvoer van lymfevocht zorgt 
voor een vermindering van opeenhoping van vocht in een arm of been. 
Door de verbetering van de circulatie van bloed en afvoer van lymfe 
vocht wordt tevens het immuunsysteem verbeterd, waardoor men 
minder vatbaar wordt voor allerlei ziektes. 
 
De hoge druk of sport massage (130 - max 240 mmHg): 
Het belangrijkste effect is afname van de spierspanning en het losmaken 
van hard spierweefsel. Hierdoor zal de doorbloeding van het lichaam 
toenemen en bouwstoffen kunnen aangevoerd worden. Vochtophoping als gevolg van spierschade 
zal beter afgevoerd kunnen worden. 

Het masseren van de spieren voor een training of wedstrijd is onderdeel van de voorbereiding en 
warming-up. Doordat een 10 minuten behandeling al effect sorteert, kan het in de pauze van een 
sportwedstrijd toegepast worden, en kan de sportmasseur / fysiotherapeut zich richten op diegene die 
gerichte behandeling nodig heeft.  

Regelmatig gebruik levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van blessures. 

 

Wie zijn wij: 
Doctor Life is een geregistreerd handelsmerk van Daesung Maref Corp. Ltd uit Zuid-Korea. Zij maken 
lucht gedreven massage-(IPC-) apparatuur voor sportmassage, wellness toepassingen en medische 
behandelingen. North Sea Health Care BV is officieel importeur.  
 
 

Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
North Sea Health Care BV 
Maarnse Grindweg 22 
3951LK  Maarn 
Tel: +31 (0)6 22 90 63 10 
E-mail: info@doctorlife.nl en bezoek onze website op www.doctorlife.nl  
 


