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دلل نفسك وتمتع بالنشاط والحيوية...
من منا ال يتمنى أن يكون لديه أخصائي مساج في منزله لتخفيف آالم الظهر والرقبة، فإن 

التوازن بين االحتياجات الجسدية والنفسية أصبحت ضرورة أساسية لتنعم بحياة صحية ولنتحرر 
من ضغوط الحياة اليومية.

نضع بين أيديكم أحدث تقنيات كراسي المساج التي شارك في اختبارها مجموعة من االطباء 
وأخصائي العالج الطبيعي للحصول على إحساس اللمسة االنسانية في المساج والتي تعمل 

على :
•  إزالة االم الظهر والرقبة
•  تقوية عضالت والجسم

•  تنشيط حركة الدورة الدموية للجسم
•  تمنح رشاقة وحيوية وإنتاجية اعلى

•  التخلص من االم الشد العضلي والمفاصل واالربطة 
•  التخلص من التوتر والصداع واالرق
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: A1 كرسي مساج انتويت

• 3 برامج  تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط عن الفقرات 

والغضاريف والجذور العصبية
• سماعات جانبية يمكن اقترانها مع االجهزة الذكية بواسطة البلوتوث

• خاصية التسخين لمنطقة أسفل الظهر : يعزز من تنشيط الدورة الدموية بالجسم 
• مدخل USB لشحن الجوال أو االيباد .. إلخ

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر
• تدليك للساقين عن طريق ضغط األكياس الهوائية
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SD10175 كرسي مساج
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: OT-1B كرسي مساج

• 8 برامج تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات 

والغضاريف والجذور العصبية
• خاصية التسخين لمنطقة أسفل الظهر : يعزز من تنشيط الدورة الدموية بالجسم 

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت اسفل الظهر
• القدرة على التحكم بمدة جلسة المساج حسب الرغبة

• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق
• برنامج الشد واألطالة يساعد علي فرد الفقرات ومرونه لعضالت الجسم وتخفيف الشد العضلي
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OT10173 كرسي مساج
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: A2 كرسي مساج انتويت

• 12 برنامج تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات 

والغضاريف والجذور العصبية
• سماعات جانبية يمكن اقترانها مع االجهزة الذكية بواسطة البلوتوث

• خاصية التسخين لمنطقة الظهر تساعد على انسيابية حركة الدم في الجسم
• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر

• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق
• برنامج الشد واألطالة يساعد علي فرد الفقرات ومرونه لعضالت الجسم وتخفيف الشد العضلي
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SD10180 كرسي مساج
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كرسي مساج انتويت 6 :

• 12 برنامج تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات 

والغضاريف والجذور العصبية
• سماعات جانبية يمكن إقترانها مع األجهزة الذكية بواسطة البلوتوث

• إنارة جانبية تمنح المستخدم استرخاء تام عند االستمتاع بجلسة المساج
• مدخل USB لشحن الجوال أو األيباد .. إلخ

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر
• شكل عصري وانيق

• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق
• خاصية التسخين لمنطقة الظهر تساعد على إنسيابية الدورة الدموية للجسم

• لوحة تحكم جانبية لسهولة األستخدام
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IR10164 كرسي مساج
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:  A7 كرسي مساج انتويت

• 17 برنامج  تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• سماعات جانبية يمكن إقترانها مع األجهزة الذكية بواسطة البلوتوث

• زاوية انعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات 
والغضاريف والجذور العصبية

• خاصية التسخين لمنطقتي أسفل الظهر والساقين : يعزز من تنشيط الدورة الدموية بالجسم .
• مدخل USB لشحن الجوال أو األيباد .. إلخ

•  مزود بلوحة جانبية سهلة األستخدام
• باإلمكان التحكم به من خالل األوامر الصوتية

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر
• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق

• ضغط أكياس هوائية للساقين لتقوية عضالت األقدام
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IR10191 كرسي مساج
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كرسي مساج جراند :

• 15 برنامج تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات 

والغضاريف والجذور العصبية
• سماعات جانبية يمكن إقترانها مع األجهزة الذكية بواسطة البلوتوث

• خاصية التسخين لمنطقتي أسفل الظهر والساقين لتعزيز حركة الدورة الدموية في الجسم
• إنارة جانبية تمنح المستخدم إسترخاء تام عند األستمتاع بجلسة المساج

• مدخل USB لشحن الجوال أو األيباد .. إلخ
• بكرات تدليك خلف الساقين مع أكياس هوائية لألستمتاع بجلسة مساج متكاملة

• لوحة تحكم جانبية سهلة األستخدام
• القدرة على التحكم بمدة جلسة المساج حسب الرغبة

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر
• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق

• خاصية التسخين لمنطقة الظهر تساعد على إنسيابية الدورة الدموية للجسم
• بكرات تدليك لليد مع أكياس هوائية لزيادة األسترخاء الجسدي وتخفيف اإللتهاب أو التورم 
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OT10193 كرسي مساج
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: 3D A9 كرسي مساج

• 16 برنامج تدليك مختلفة مخزنة بشكل تلقائي أو يدوي حسب رغبة المستخدم
• بكرات ثالثية األبعاد لمنح كثافة أعلى أثناء جلسة المساج

• زاوية إنعدام الجاذبية بمستويين وهي مخصصة لفرد فقرات العامود الفقري فردًا ذاتيًا وبالتالي تخفيف الضغط على الفقرات             
والغضاريف والجذور العصبية

• سماعات جانبية يمكن إقترانها مع األجهزة الذكية بواسطة البلوتوث
• خاصية التسخين لمنطقتي أسفل الظهر والساقين لتعزيز حركة الدورة الدموية في الجسم

• إنارة جانبية تمنح المستخدم إسترخاء تام عند االستمتاع بجلسة المساج
• مدخل USB لشحن الجوال أو األيباد .. إلخ

• مساج أقدام بالروالت والوسائد الهوائية للقدم والساقين 
• لوحة تحكم جانبية سهلة األستخدام

• القدرة على التحكم بمدة جلسة المساج حسب الرغبة
• باإلمكان التحكم به من خالل األوامر الصوتية

• مساج لمنطقة المقعدة واألفخاذ لتقوية عضالت أسفل الظهر
• مراوح بجانب الرأس لتنقية الهواء

• مساج ريفليكسولجي لتخليص الجسم من التعب واألرهاق
• شكل عصري وأنيق
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IR10188 كرسي مساج
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مساج أقدام مع التسخين :
• مساج بطريقة الريفلكسلوجي بإستخدام الروالت مع األكياس الهوائية 

• 3 برامج تدليك مختلفة
• خاصية التسخين لتنشيط الدورة الدموية وفك التشنجات العضلية 

• خاصية اإلهتزاز لمن يرغب بمساج لطيف وشعور براحة وإسترخاء تام
• 3 مستويات للتحكم بشدة التدليك

• خفيف الوزن وسهل التخزين 

مساج الركبة مع التسخين:
• جهاز مساج للركبة يمنحك ليونة بالحركة وركبة قوية

• خاصية التسخين بثالث مستويات لتنشيط الدورة 
الدموية

• مزود بحزام لتثبيته بالشكل الصحيح أثناء التدليك
• 3 مستويات للتحكم بشدة ضغط الوسائد الهوائية

• صغير الحجم وسهل االستخدام 
• قابل للشحن

ST10184

مساج أقدام مع تسخين :
•مزيج بين مساج الريفالكسلوجي لباطن األقدام ومساج 

األكياس الهوائية لجوانب القدم ومقدمتها
•3 برامج تدليك مختلفة

•التحكم في قوة تدليك الروالت والوسائد الهوائية 
•االتحكم في مدة جلسة المساج

•خاصية التسخين لتنشيط حركة الدورة الدموية في الجسم

مساج االقدام:
عالج الجسم من باطن القدم

إن معرفتنا بأهمية مساج باطن القدم (الريفلوكسولجي) جعلتنا نوفر أفضل المبتكرات العالمية في مجال المساج االنعكاسي حيث استخدم 
المّساج منذ القدم عند الشعوب الشرقية للتخفيف من اآلالم العضلية والتخلص من التوتر واإلجهاد ومنح الجسم فرصة للراحة واألسترخاء، 

ويجب التركيز بشكل كبير على القدمين في المساج ألنها تحتوي على العديد من النقاط المرتبطة بمختلف أعضاء وأجهزة الجسم.

المميزات:
- مناسب جدًا لمرضى السكر - تنشيط الدورة الدموية   

- التخفيف من آثار تعب الحمل  - الوقاية من إصابات القدم والكاحل  
- تخفيف أعراض الدورة الشهرية - تقليل أعراض القلق واألكتئاب  
- تخفيف اآلم الجسم                                          - تخفيف اآلم القدم المسطحة
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جهاز مساج القدمين والساقين :
• تدليك كامل القدم بما فيها مقدمة األصابع والساقين والركبة باإلضافة لمنطقة األفخاذ 

• 3 برامج تدليك مختلفة 
• تدليك الريفلوكسولجي للقدم ليساهم في تحفيز وتنشيط الجسم

• خاصية التسخين تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم
• مزود بعجالت لسهولة الحركة من مكان آلخر

جهاز مساج القدمين والساقين المطور :
• تدليك كامل القدم بما فيها مقدمة األصابع والساقين والركبة باإلضافة لمنطقة األفخاذ 

• 3 برامج تدليك مختلفة
• لوحتي تحكم لسهولة األستخدام 

• التحكم بمستوى ارتفاع مساج الساقين بشكل آلي
• تدليك الريفلوكسولجي للقدم ليساهم في تحفيز وتنشيط الجسم

• خاصية التسخين تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم
• التحكم بارتفاع مدلك الركبة

• مزود بعجالت لسهولة تحريكه من مكان آلخر

OT10107

مساج للقدمين ريفلكسلوجي مع التسخين :
• مساج بطريقة الريفلكسلوجي بإستخدام الروالت واألكياس الهوائية 

• 3 برامج رئيسية تختلف فيها مناطق التركيز على القدم مع 3 مستويات قوة 
• يساعد في زيادة ومرونة حركة القدم

• يخفف من اآلم العضالت
• خاصية التسخين تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم

• مسند قابل للطي لضبط الميل علي حسب الرغبة

OT10172

جهاز مساج األقدام مع غطاء :
• مساج بطريقة الريفلكسلوجي روالت مع أكياس هوائية 

• 4 برامج تدليك مختلفة 
• يساعد على تنشيط حركة الدورة الدموية في الجسم

• خاصية االهتزاز لمساج لطيف وهادئ
• التحكم في قوة تدليك الروالت والوسائد الهوائية 

• الغطاء مزود بخاصية التسخين يمكن استخدامها لباطن القدم او الساقين او الجلسة



Call 9200 00440
www.backcomfort.com.sa

@backcomfortsa@backcomfort

مجمع مكتبة جريراالحساء
055 047 4846

مكة مولمكـــــــــــة
055 057 2606

حي العزيزيةالدمــــام
055 047 4797

مجمع اكستراالخــــــــــبر
055 057 2609

الظهران مول
055 057 2613

حي الروضةجــــــــــــدة
055 057 2607

طريق المدينة
055 057 2601

رد سي مول
055 057 2611

شارع األمير سلطان
050 651 1630

السالم مول
055 576 6011

طريق الملك فهدالريــــاض
055 057 2604

حياة مول
055 057 26١4

طريق العروبة
055 011 4824

مجمع سانيه -خريص
055 056 7206

بانوراما مول
055 057 2612

التخصصي
055 041 8208

فرع الحمراء
055 766 3452
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جهاز مدلك للعين   :
• يساعد على تنشيط الدورة الدموية حول العينين

• 3 برامج تدليك مختلفة
• لوحة تحكم سهلة األستخدام

• يعمل بواسطة الشحن الالسلكي
• يخفف من أجهاد العين

• سهل األستخدام وخفيف الوزن
• صغير الحجم وسهل التخزين

IR10177

مدلك فروة الرأس  :
• ينشط الدورة الدموية في الرأس 

• التحكم بإختيار سرعة التدليك المفضلة
• رؤوس قابلة للفك والتنظيف

• يعمل بواسطة الشحن الالسلكي 
• سهل األستخدام وخفيف الوزن
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جهاز مساج اهتزازي :
• القدرة على التحكم بمستوى قوة اإلهتزاز

• يساعد على تقوية العضالت وتخفيف 
التشنجات العضلية

• 3 انواع تدليك مختلفة
• قابل للشحن 

• خفيف الوزن وسهل اإلستخدام

جهاز تدليك متعدد الرؤوس :
• ينشط الدورة الدموية في الجسم

• 5 سرعات لتحديد قوة التدليك المطلوبة
• 4 رؤوس تدليك بأشكال مختلفة للجسم بالكامل

• تخفيفف اآلم العضالت إلسترخاء للجسم بالكامل
• قابل للشحن

• صغير الحجم وسهل األستخدام
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جهاز مساج يدوي سباينكس :
• يدلك عضالت الجسم لتخفيف الشد العضلي وإزالة التوتر 

• القدرة على التحكم بقوة التدليك  
• مزود برأسي تدليك مختلفين

• يساعد علي األسترخاء نتيجة التخفيف من تشنجات الجسم
• خفيف الوزن وصغير الحجم

• مقبض مريح لسهولة االستخدام
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 جهاز مساج للرقبة :
• تدليك لطيف لعضالت الرقبة 

• 4 برامج تدليك مختلفة
• لوحة تحكم سهلة األستخدام

•  مقابض مطاطية مريحة وقابلة  لإلستبدال بكل سهولة  
• قابل للشحن

قطعة مساج مدلك للظهر :
• تدلك عضالت الظهر وتخفف الشد العضلي

• خاصية التسخين لتنشيط الدورة الدموية 
• مزودة بمقبض لسهولة حملها 

• يمكن إستخدامها في المنزل / المكتب / السيارة ... الخ
• صغيرة الحجم وسهل اإلستخدام

•  قابلة للشحن
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جلسة مساج متنقلة :
• تدليك عضالت الظهر ألزالة التعب واألرهاق

•  مسند رقبة قابل للتعديل
• خاصية التسخين لتنشيط الدورة الدموية ألزالة التشنجات العضلية 

• يمكن استخدامها لكرسي السيارة / المكتب / الكنبة ... الخ 
• خفيفة الوزن وسهل اإلستخدام والتخزين

OT10168

جهاز مساج للرقبة واألكتاف :
• جهاز تدليك 3D  مصمم لمنطقة الرقبة واألكتاف وأسفل الظهر

• ينشط الدورة الدموية ويمنح استرخاء تام
• خاصية التسخين لحرق الدهون الزائدة وإزالة ترهالت البطن

• تغطية واسعة لمنطقة الرقبة والبطن وأسفل الظهر
• يمكن استخدامة لمنطقة البطن بفضل حركتة الدائرية

• قابل إلعادة الشحن

OT10157

وسادة + طوق رقبة مع مساج :
• داعمة للرقبة واألكتاف وأسفل الظهر 

• محشوة بحبيبات ناعمة لزيادة الشعور بالراحة 
• مساج إهتزازي لطيف لتنشيط الدورة الدموية

• مناسبة لألستخدام اثناء السفر والرحالت
• صغيرة الحجم وسهلة التخزين
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IR10189

جهاز التمارين الرياضية واللياقة :
• يساعد على حرق الدهون وشد الجسم وتنشيط الدورة الدموية 

• منصة الوقوف المطاطية مقسمة إلى ثالثة وضعيات حسب السرعة المطلوبة
• شاشة عرض تظهر المسافة وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها أثناء التمرين

• حبل مطاطي للمساعدة على ممارسة التمارين الرياضية المختلفة وتكوين العضالت
• جهاز تحكم السلكي على شكل ساعة يد 

• سماعات صوتية تعمل من خالل مزامنة الموسيقى مع الجهاز 
• إمكانية التحكم بمدة التمارين

OT10186

حزام مساج للبطن واألرداف :
• 6 برامج مختلفة

• يساعد على حرق الدهون الزائدة وإزالة الترهالت في البطن واألرداف
• ينشط حركة الدورة الدموية في الجسم

• القدرة على التحكم بقوة المساج
• لوحة تحكم سهلة اإلستخدام
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OT60079

دراجة تمارين :
• تساعد على انقاص الوزن

• تقوية عضالت الساقين والحوض
• تقوية عضالت اليدين واألكتاف والصدر

• جهاز فعال جدًا للمحافظة على اللياقة والمساعدة على تخفيف الوزن 
• القدرة على التحكم بمستوى التمرين حسب رغبة المستخدم

•مزود بشاشة أمامية لقراءة عدد السرعات والوقت والمسافة والسعرات الحرارية 
• يمكن استخدامها بالمنزل والنادي الرياضي واألستراحة  ... إلخ

• مزودة بعجالت لتسهيل حركة نقلها 
• سهولة الطي والنقل والتخزين 

جهاز تمارين الظهر
اللوح المنعكس :

• يخفف الضغط عن فقرات اسفل الظهر و الجذور العصبية 
• الوقاية من حدوث اآلم في العمود الفقري بعد التمارين الرياضية المجهدة

• إزالة الصداع من خالل تدفق الدم من القدمين باتجاه الرأس
• تنشيط حركة الدورة الدموية في الجسم

• تمرين الجسم على التوازان وزيادة قوة العضالت
• تعزيز تناسق الجسم ومرونته

YJ60091
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