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Jeżyk - piłka rehabilitacyjna z kolcami do masażu 20cm
 

Cena: 19,70 pln

Opis słownikowy

Producent Armedical

Opis produktu
 

Masująca piłka rehabilitacyjna z kolcami „MIDI” przeznaczona jest do wykorzystania w terapii mającej na celu poprawę kondycji i
koordynacji ruchowej oraz w rehabilitacji.

Produkt jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym i treningowi zużyciem piłki chcą zachować
sprawność fizyczną.

Piłka posiada miękkie wypustki, które masują ciało i stymulują strefy reflektoryczne (receptory) na skórze działając pobudzająco. 

Materiał, z którego wykonany jest produkt jest bezpieczny, poddany został badaniom laboratoryjnym, nie zawiera substancji
toksycznych, metali ciężkich, jest wolny od ftalanów.

Piłkę należy pompować tylko powietrzem, do wielkości oznaczonej na opakowaniu. Przed napompowaniem piłkę pozostawić na 90
minut w temperaturze pokojowej.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się konsultacje z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

Zestaw zawiera pompkę.

Zastosowanie:
- do ćwiczeń ogólnorozwojowych
- do rehabilitacji kolan oraz łokci
- do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- do zabawy dla dzieci

Materiał: PVC

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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Średnica: 20cm
Maksymalne obciążenie: 30kg
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