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Back Magic Akupresura - przyrząd do rozciągania pleców -
niebieski
 

Cena: 108,30 pln

Opis słownikowy

Producent AZETX

Opis produktu
 

 

Back Magic Akupresura – przyrząd do rozciągania pleców – Rozciągnij plecy za pomocą przyrządu do rozciągania lędźwiowej części
kręgosłupa. Został on zaprojektowany w oparciu o system Pilates, którego celem jest uzyskanie prawidłowej postawy ciała. Korzystając
z tego regulowanego urządzenia rano i wieczorem po pięć minut można zwiększyć zasięg ruchów, gibkość i zmniejszyć napięcie pleców.

 

 

Dla Państwa komfortu, ten model Back Magic posiada dodatkowo niebieski, piankowy pas, po środku głównego pasa oraz dwa pasy
z wytłoczonym wzorem masującym.

 

 

Przyrząd Back Magic można ustawić w trzech pozycjach.

Jest łatwy w użyciu – wystarczy wybrać odpowiednią wysokość urządzenia, położyć się na plecach i zrelaksować.

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
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Przyrząd jest kompaktowy i bardzo lekki. Możesz go zabrać na wakacje lub w podróż służbową. Składa się go bardzo łatwo.

 

 

Zalety:

 

– struktura „kołyski” dla większej wygody
– zwiększa zasięg ruchów i gibkość
– łatwy w użyciu
– pozwala rozciągać się zawsze i wszędzie
– lekki
– składa się – doskonały na podróż
– przenośny
– 3 poziomy ustawienia wysokości
– wytrzymała konstrukcja polimerowa

 

Wymiary:

 

długość: 38,5 cm

szerokość: 25 cm

 

 

Przyrząd dostępny także w kolorze zielonym.

 

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
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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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