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Roller wałek rehabilitacyjny do masażu PRO+ 45cm -
niebieski
 

Cena: 46,40 pln

Opis słownikowy

Producent 4FIZJO

Opis produktu
 

Roller do masażu 4FIZJO to uniwersalny przyrząd służący do rozluźniania mięśniowo - powięziowego wspomagający przygotowanie
mięśni do treningu. Ma gładka powierzchnię, która zapewnia maksymalne odprężenie i relaks podczas stosowania.

Dedykowany osobom uprawiającym sport, trenerom oraz fizjoterapeutom. Stosowanie wałka po treningu, kiedy mięśnie są obolałe i
mało mobilne pomaga je nawodnić i poprawić ukrwienie tkanek. Poprzez rolowanie i wywierany ucisk rolowanie zwiększa dopływ krwi
wraz z tlenem, substancjami odżywczymi oraz wodą do tkanek,co sprawia że mięśnie i otaczająca je powięź szybciej się regenerują.
Stosowanie rollera wpływa również na odczuwanie potreningowego bólu mięśni „zakwasów” które szybciej przechodzą. W celu
zwiększenia efektu nawodnienia powięzi i mięśni przed treningami rolowania zaleca się pić wodę ze szczególną intensywnością.

Materiał z jakiego wykonany jest wałek to wysokiej jakości hipoalergiczna i bezzapachowa pianka EPP o dobrze dobranej gęstości i
wysokiej odporności na uszkodzenia oraz zapewniające higienę użytkowania, nawet podczas intensywnych treningów. Roller jest
wodoodporny, po każdym treningu można go swobodnie umyć.

Wymiary:
Długość: 45 cm
Średnica: 14,5 cm
Materiał: Pianka EPP
Twardość: Roller twardy
Kolor: Czarno-Zielony

Wałki do masażu wykonane z materiału EPP zarejestrowano w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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