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Jeżyk - piłka z kolcami do ćwiczeń i masażu - żólta 8cm
 

Cena: 16,70 pln

Opis słownikowy

Producent Albert

Opis produktu
 

Jeżyk - piłka rehabilitacyjna z kolcami.

Zastosowanie:

Piłki rehabilitacyjne z kolcami, znane również jako jeżyki ( od 5,5 do 9 cm) są lekkie i kolorowe, a ich stożkowate kolce pobudzają
zakończenia czuciowe ciała. Stwierdzono też, że są bardzo praktyczne w leczeniu koślawości kolan u dzieci. Ponadto nadają się dla
osób, które chcą poprawić stan swoich stawów kolanowych lub łokciowych. Dzięki wypustkom piłki doskonale trzymają się ciała,
wspaniale je masując

Zalecane do rehabilitacji pourazowej dłoni. Kolce w postaci stożkowatych zgrubień na powierzchni piłki pobudzają receptory czuciowe,
dlatego ćwiczenie z "jeżykiem" stanowi doskonałą akupresurę.

Jeżyki służą także do masażu stref dotyku - zarówno dłoni, jak i całego ciała.

Materiał: wysokogatunkowa masa plastyczna (PCV), bezpieczna dla zdrowia.

Rozmiar: 8 cm Kolor: Żółta

 

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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