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Hyperice VENOM GO: innovatief, draagbaar
massageapparaat met warmte en vibratie
De Venom GO van Hyperice is een revolutionair massage product dat gebruik maakt van

warmte en vibratie. Door het kleine formaat plaats je de Venom GO overal gemakkelijk op je

lichaam. Er is keuze tussen negen verschillende combinaties van warmte en trillingen om pijn

te verzachten en spierpijn te verhelpen. Door het handige formaat en het lichte gewicht is de

Venom Go overal makkelijk mee naartoe te nemen zodat je overal en altijd van een massage op

maat kan genieten.

Gemaakt voor gemak
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De Venom Go-pod maakt magnetisch verbinding met de Venom Go-pad om een van de meest

innovatieve massage-technologieën tot nu toe te creëren. Een veelzijdige en krachtige

behandeling in een handzaam apparaat. De pads zijn eenvoudig aan te brengen om hun werk te

doen op de plek waar het lichaam dit het meest nodig heeft. De Venom Go wordt standaard

geleverd met 3 pads die elk tot 20 keer volledig herbruikbaar zijn.
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Uniek in zijn soort
Met de Venom Go is het mogelijk om de rustgevende HyperHeat™ technologie en

therapeutische vibratie massage te combineren om zo pijnlijke spieren te herstellen en het

dagelijks welzijn te bevorderen. De Venom Go is gemakkelijk te gebruiken door simpele

knoppen en door de Bluetooth® connectiviteit kan je overal gebruik maken van de Hyperice

App. De TSA goedkeuring voor handbagage zorgt ervoor dat je de Venom Go tijdens elke reis

kunt meenemen. Het behandelen van stress en spierspanning is nog nooit zo makkelijk geweest

en de magie van de Hyperice Venom GO is klaar om overal naartoe te gaan. 

Venom GO
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Gewicht (pad + pod): 10 gram

HyperHeat™-technologie: Niveau 1: 40C / Niveau 2: 43C / Niveau 3: 45C

Batterijduur: tot 1 uur

Elke Venom Go wordt geleverd met 3 pads voor maximaal 20 toepassingen per pad

Pod-afmetingen: 5 x 5 x 2,5 cm

Pad afmetingen: 13 x 8 x 0,6 cm

Maakt via Bluetooth® verbinding met de Hyperice-app

Goedgekeurd door TSA voor handbagage

Prijs Venom GO €179

Foto: Ja Morant (L) Alex Toussaint (R)

Over Hyperice
Hyperice is een technologie-gedreven bedrijf met een grootse missie, om iedereen op aarde

beter te laten bewegen en herstellen. De afgelopen tien jaar heeft Hyperice een wereldwijde

revolutie geleid op het gebied van herstel en wellness. Ze zijn gespecialiseerd in percussie

(Hypervolt lijn), dynamische lucht compressie (Normatec lijn), vibratie (Vyper en Hypersphere

lijnen), thermische technologie (Venom lijn), mind technologie (Core by Hyperice) en contrast

therapie (Hyperice X).
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Hyperice heeft als doel om iedereen beter te helpen bewegen en om zo het beste uit zichzelf te

halen. Bekijk de website voor meer informatie over de verschillende producten en de

verschillende manieren waarop ze je kunnen helpen.

Hyperice NL - Official Website
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