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Roller wałek do masażu, rehabilitacji, jogi - 33x14cm (duży) -
różowy
 

Cena: 32,00 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Wykonany z elastycznej i trwałej pianki roller w kształcie wałka z wypustkami zalecany do stosowania przez wielu fizjoterapeutów w celu
wzmacniania mięśni i ich masażu po treningu, kiedy wpływa na poprawę ich elastyczności i rozluźnienie. Jego użytkowanie pozytywnie
wpływa na przyspieszenie regeneracji po przebytych urazach i kontuzjach.

Zróżnicowana powierzchnia przyrządu i znajdujące się na nim wypustki pobudzają krążenie, pomagają rozładować napięcie mięśniowe,
wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz korzystnie wpływają na kształtowanie sylwetki i stabilizację kręgosłupa.

Sposób użycia:
Roller podłożyć pod wybrany mięsień i wykonywać rolowanie rozbijając zakwasy oraz punkty spustowe.

Długość wałka: 33 cm

Średnica wałka: 14 cm

Materiał: pianka EVA

Kolor: różowy

Wałek może występować w różnych odcieniach koloru różowego. Kolor do wysyłki wybierany jest losowo spośród dostępnych na stanie
magazynowym.

 

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/roller-walek-do-masazu-rehabilitacji-jogi-33x14cm-duzy-rozowy.html
https://dlapacjenta.pl/roller-walek-do-masazu-rehabilitacji-jogi-33x14cm-duzy-rozowy.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

Galeria
 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

