
Fotoliul de masaj Chairmony -
relaxare de la 3.500 de euro

Compania Chairmony comercia-
lizeazã în þara noastrã fotolii de
masaj fabricate în China, începând
din acest an. Julia ªiºu, director ge-
neral în cadrul societãþii, ne-a de-
clarat: "Venim cu un produs revo-
luþionar pe piaþã, care întruneºte
toate funcþiile unui fotoliu cu care
eram obiºnuiþi, dar vine ºi cu ino-
vaþii, cum ar fi masajul la tâmple,
tehnologia îmbunãtãþitã. Fotoliul
face un masaj complet de la
tâmple pânã în tãlpi cu ajutorul a
douã surse - perne de aer ºi role -,
dispuse pe toatã suprafaþa foto-
liului.

Povestea Charmony porneºte de
la o nevoie care se simte în piaþã.
În urmã cu câþiva ani, bunicul meu
vizita pentru prima datã China.
Când s-a întors acasã, în România,
mi-a povestit cu uimire ºi entu-
ziasm cum a încercat masajul chi-
nezesc tradiþional care l-a scãpat
aproape instant de o durere de
ºold ce îl supãra de mai bine de 30

de ani. M-am bucurat foarte tare ºi,
inspiratã de moment, am început
sã caut soluþii de masaj accesibile
pentru publicul larg. Mi-am dat
seama cã puterea masajului de ca-
litate poate schimba vieþi. Aºa am
gãsit fotoliile care aveau sã devinã
bussines-ul meu de suflet. Aceste
produse sunt fãcute în China, þara
maestrã în masaj terapeutic, au o
multitudine de programe, mulate
pe nevoi diverse, ºi un design de-
sãvârºit. Fotoliul nostru de masaj
oferã o serie de programe comple-
xe, din care poþi alege: masajul
thailandez, cel american, masajul
tip Hong Kong, chinezesc. Fiecare
dintre ele imitã întocmai miºcãrile
tipului de masaj ales pentru rela-
xarea completã".

Fotoliul Chairmony costã de la
3.500 de euro ºi poate fi personali-
zat, adaptându-i-se textura, culoa-
rea, modelul, contra unui cost su-
plimentar. Oamenilor le-a plãcut
acest produs ºi nu ne aºteptam sã

avem succesul pe care l-am avut".
Compania promoveazã foarte

mult partea medicalã a fotoliilor,
pe lângã designul futurist încer-
când sã promoveze ºi bene-
ficiile medicale ale lui.

"Pentru cã fiecare
dintre noi are do-
rinþe ºi nevoi spe-
cifice, fotoliul are
ºi opþiuni care pot
fi personaliza-
te dupã placul
clienþilor - de
la cât sã dure-
z e m asaj u l
pânã la zonele
pe c ar e d o-
reºte sã se concentreze. În plus, fo-
tolliul de masaj se poate conecta
prin Wi-Fi la Smartphone, iar Cha-
irmony poate sã redea muzica
preferatã", conform doamnei ªiºu.

Aceasta a menþionat cã produsul
este uºor de integrat în peisajul ca-
sei, în cel al unui salon de înfrumu-

seþare, al unei sãli de aºteptare sau
în camera de relaxare a companiei,
datoritã calitãþii design-ului ºi
combinaþiilor de culori.
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