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Aparat do masażu stóp 8 - rzędowy z boczmymi rolkami
 

Cena: 88,50 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Zastosowanie masaż stóp

Opis produktu
 

Duży aparat do masażu stóp wykonany z litego drewna do przyrząd pozwalający odpocząć zmęczonym po całym dniu stopom nogom,
pomagający odzyskać im odprężenie i ukojenie, tym samym ułatwiający zrelaksowanie się i odpoczynek.

Właściwości:
- 8 rzędy rolek + 2 rolki boczne
- materiał: drewno
- wymiary: 23 x 31 cm (wysokość 7,5 cm)

Składający się z 8 rzędów rolek z drewnianymi głowicami masującymi to idealne rozwiązanie dla zmęczonych, opuchniętych mięśni
stóp, które może dodatkowo rozluźnić stopy i wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości występowania skurczy. 

Sposób użycia:
Masaż stóp przy użyciu masażera przeprowadzać w pozycji siedzącej począwszy od jednej stopy (każdej osobno) i przesuwać ją po
rolkach przez około 2-3 minuty, po czym po masować obie stopy równocześnie, do momentu ich rozgrzania. Szerokość masażera
umożliwia swobodny masaż obu stóp jednocześnie.

Kiedy stopy nie są przemęczone masaż można wykonywać profilaktycznie używając aparatu kilkukrotnie w ciągu dnia przez 5 -20 minut.
Po miesiącu można zacząć wykonywać bardziej intensywny masaż, tzn. w pozycji stojącej kiedy masuje się stopy osobno.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/aparat-do-masazu-stop-8-rzedowy-z-boczmymi-rolkami.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

