
Ben je opzoek naar een Massage gun? Wil jij je spieren een handje helpen bij het herstel na 
het sporten? Of heb je last van je rug of nek door een verkeerde werkhouding? Dan is de 
massage gun van EcomListings® precies wat je nodig hebt. Met dit massageapparaat geef 
je jezelf gemakkelijk een effectieve massage om spieren sneller te laten herstellen of ze te 
activeren voor het sporten.  

Minder spierpijn 
Prachtige sport resultaten zonder spierpijn? Met goede voorbereiding en nazorg kan het 
echt. Met de EcomListings® massage gun activeer je de spieren voor de training, dit werkt 
als een optimale warming-up. Na de training masseer je de afvalstoffen uit de spieren. Dit 
vermindert de spierpijn die je achteraf ervaart, daarbij bevordert het de resultaten.  

6 massage koppen 
Bij de 7-delige massage gun set ontvang je maar liefst 6 massagekoppen, ieder hebben ze 
hun eigen werking. Hierdoor kun je de massage gun voor elk lichaamsdeel gebruiken. In het 
bijgeleverde e-book vind je alles informatie over hoe jij de beste massage routine voor jezelf 
creëert. Doordat er zoveel afwisseling mogelijk is imiteert deze gun een echte manuele 
massage. 

Oplaadbaar 
De krachtige massage gun is oplaadbaar en draadloos te gebruiken. Dit is ideaal voor als je 
hem onderweg wilt gebruiken. Je kunt gemakkelijk voor de training jezelf even opwarmen 
met dit innovatieve apparaat. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer één uur, 
zo’n volle batterij  

Grootste voordelen 
✅ Multifunctioneel dankzij 6 massage koppen 
✅ Diepe massage voor minder spierpijn 
✅ Draadloos om overal te gebruiken 
✅ Met e-book voor professionele massages 
✅ Gemakkelijk zelf te bedienen 

Product kenmerken 
- Merk: EcomListings® 
- Kleur: Zwart, blauw 
- Afmetingen: 260 MM x 60 MM 
- Materiaal: Kunststof 
- Garantie: Ja, 30 dagen tevredenheidsgarantie 

100% Tevredenheidsgarantie 
Risicoloos bestellen: 30 dagen tevredenheidsgarantie. 30 dagen kosteloos retourneren. 
Wij verzenden iedere bestelling met gratis Track and trace. 

 
Bestel nu de massage gun van EcomListings® en geniet thuis van een heerlijke 
massage voor én na het sporten. 

 


