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Aparat do masażu ciała (plastikowy) - zielony
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Wykonany z plastiku aparat do masażu ciała wyposażony w obrotowe kółka z wypustkami, które delikatnie masują ciało oraz rączkę
ułatwiającą samodzielne przeprowadzenie masażu, także na plecach. Masaż można przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z
pomocy drugiej osoby.

Aparat jest odpowiedni do stosowania przez osoby cierpiące na chorobę reumatoidalną i zwyrodnieniową stawów, czy też choroby
obwodowego układu nerwowego oraz układu krwionośnego.

Może być stosowany w rehabilitacji, profilaktycznie w celu zapobiegania różnego rodzaju schorzeniom oraz w celach relaksacyjnych
jako przyrząd ułatwiający rozluźnienie napiętych mięśni i zmniejszenie uczucia zmęczenia. Wypustki na obrotowych kółkach wpływają
na pobudzenie receptorów ciała, które pod wpływem nacisku działają impulsowo pobudzając bardziej intensywny przepływ krwi. W
następstwie masażu rozszerzają się naczynia krwionośne, poprawie może ulec przemiana materii i odporność organizmu.

Czas trwania masażu na początkowym etapie użytkowania wynosi 5-20 minut. Po upływie miesiąca można wydłużyć czas masażu i
zwiększyć siłę nacisku.

Wymiary:
9x14 cm (podstawa)
8 cm (wysokość)

Kolor: zielony

 

 

 

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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