
https://www.iwao.dk/shop/frontpage.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


Den banebrydende 4D massagestol udfører
massage i verdensklasse. Stolen har mange
højteknologiske funktioner, der sikrer en
effektiv massage, som hvis du havde en 
 personlig massør i dit hjem.

Master Drive 4D Plus
OGAWA

Fås i 3 smukke farver

34.9
95,-

NOR
MALP

RIS

64.9
95,-

https://www.iwao.dk/shop/massagestol-ogawa-masterdrive-275686p.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


Smukt design, effektiv
massage og uovertruffen

performance. Med OGAWA
Smart Jazz får du det hele i

en skøn massagestol.

Smart Jazz
OGAWA

24.995,-

Fås i 2 flotte farver

Det er en ægte game-changer. OGAWA
Master Drive AI 2.0 massagestol er udviklet
af de største innovatorer i branchen for at
give den mest fordybende
massageoplevelse. Hver komponent i
OGAWA Master Drive er optimeret til høj
ydeevne, hvilket fører til en ekstremt nøjagtig
massage.

OGAWA
Master Drive AI

49.9
95,-

NOR
MALP

RIS

74.9
95,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-master-drive-308184p.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


Fås i 2 flotte farver

Smukt design, effektiv
massage og uovertruffen

performance. Med OGAWA
Smart Jazz får du det hele i

en skøn massagestol.

Smart Jazz
OGAWA

12.495,-NORMALPRIS24.995,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-smart-jazz-275936p.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


Smart ReLuxe massagestol er udviklet af
nogle med OGAWAS mest avancerede
massageteknologier, der giver dig
mulighed for at fordybe dig i en helt ny
dimension af afslapning..

Smart ReLuxe
OGAWA

Fås i 2 farver

16.99
5,-

NOR
MALP

RIS

33.99
5,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-smart-reluxe-310613p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


Det smukke design og dens lille
størrelse, gør den perfekt i lejligheder

og i stuer, hvor pladsen er træng.
MySofa Luxe massagestol har den
nyeste teknologi som både gør den
pladsbesparende og effektiv når det

kommer til at give en himmelsk
massage.

OGAWA
MySofa Luxe

9.99
5,-

NOR
MALP

RIS

19.99
5,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-mysofa-luxe-310653p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


OGAWA Smart Witmo giver
en vidunderlig massage af
hele din krop. Massagestolen
har en række af smarte
indbyggede massage
funktioner såsom 3D
massageruller, luftpuder,
fodruller og indbygget varme. 

Smart Witmo
OGAWA

19.99
5,-

NOR
MALP

RIS

39.9
95,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-smart-witmo-284683p.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


OGAWA Smart Vogue Plus er en
effektiv og stilfuld massagestol, som
er lavet til at passe ind i den moderne
livsstil.

Massagestolen giver en skøn 2D
massage, og gør brug af de bedste
massageteknikker såsom Shiatshu
og tapping massage. til at løsne alle
spændinger.  

Smart Vogue Prime
OGAWA

Fås i 3 flotte farver

14.99
5,-

NOR
MALP

RIS

27.4
95,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-smart-vogue-271786p.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


IWAO Massageprodukter
IWAO Massageprodukter er alle lavet til at give dig ekstra velvære i
hverdagen. 
Alle produkterne er lavet med kvalitet og funtionalitet for øje, som
sikrer dig en skøn massageoplevelse. 

De mindre massageprodukter er perfekte som supplement til vores
massagestole, som ektra forkælelse på kontoret, eller til at have med i
bilen på de lange ture.

https://www.iwao.dk/shop/massageprodukter-22361c1.html?utm_source=katalog&utm_medium=etilbudsavis


Fodmassageapparat
OGAWA OMKNEE 2

Omknee 2 er revolutionerende nyt produkt fra OGAWA.
Med Omknee 2 får du et fodmassageapparat som giver dig
en dybdegående fodmassage. 

Du vil kunne nyde zoneterapi af dine fødder hver dag i eget
hjem, men det stopper ikke der. Omknee 2 kan deles i 2 dele!
Du kan vælge af dele den øverste del med en anden eller du
kan bruge den andre steder på kroppen, som dine arme. 

3.99
5,-

NOR
MALP

RIS

4.99
5,-

https://www.iwao.dk/shop/massageprodukter-ogawa-omknee2-fodmassage-312792p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


OGAWA O.M.G er et fodmassageapparat i verdensklasse.
 
Den rammer 5 områder rundt om på foden, og benytter
zoneterapi til at give dig den bedst mulige oplevelse, når
det kommer til fodmassage.

Du får en skøn dybdegående massage, i komforten af dit
eget hjem.

Fodmassageapparat
OGAWA O.M.G

1.995,-NORMALPRIS2.495,-

https://www.iwao.dk/shop/massageprodukter-ogawa-omg-fodmassage-312806p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


OGAWA Estilo Prime Plus
Massagesæde

OGAWA Estilo Prime Plus giver dig uovertruffen massage i et
massagesæde. Du vil kunne få massage i nakke, ryg og balder.

Det er den perfekte løsning hvis du har pladsmangel - eller skal have
den med på farten. Massagesædet kommer med 3 programmer;
varmeterapi og vibration.

Med vores skønne massageapparat har du friheden til at nyde en fuld
rygmassage, hvor og hvornår du måtte ønske dig. Din krop vil takke
dig!

1.995
,-

NORM
ALPR

IS

2.495
,-

https://www.iwao.dk/shop/ogawa-estilo-prime-312791p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


Massagepude
IWAO AURA

Med den smarte Aura
massagepude er det nemt at få
en skøn massage, der lindrer
ømme og trætte muskler.

De 8 roterende massagekugler
med infrarød varme, varmer
dine muskler dejligt op, og
masserer alle spændinger væk.

Massagepude
IWAO IRIS

695,-
Iris massagepude giver en helt
fantastisk massage som kan
anvendes på hele kroppen.

Med det smarte kompakte
design, kan du tage Iris med dig
i bilen, på kontoret, i
sommerhuset eller hvor det end
passer dig derhjemme.

695,-NORMALPRIS1.495,-

295,
-

NOR
MALP

RIS

695,
-

Massagepude
IWAO AURA

Med den smarte Aura
massagepude er det nemt at få
en skøn massage, der lindrer
ømme og trætte muskler.

De 8 roterende massagekugler
med infrarød varme, varmer
dine muskler dejligt op, og
masserer alle spændinger væk.

Massagepude
IWAO IRIS

695,-
Iris massagepude giver en helt
fantastisk massage som kan
anvendes på hele kroppen.

Med det smarte kompakte
design, kan du tage Iris med dig
i bilen, på kontoret, i
sommerhuset eller hvor det end
passer dig derhjemme.

695,-NORMALPRIS1.495,-

295,
-

NOR
MALP

RIS

695,
-

https://www.iwao.dk/shop/iwao-aura-massagepude-261269p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis
https://www.iwao.dk/shop/iwao-iris-massagepude-261268p.html?utm_source=tilbudsavis&utm_medium=etilbudsavis


Adresse / Showroom
Ishøjvej 2C
4700 Næstved 
Danmark

Telefon
70 70 71 30

Email
Info@iwao.dk

Website
www.IWAO.dk
www.IWAO.no
www.IWAO.se


