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Kangaroo Junior ABS TOGU - piłka z uchwytami skoczek -
45cm
 

Cena: 82,00 pln

Opis słownikowy

Producent Thera Band

Opis produktu
 

Średnica: 45cm
Kolory: rubinowy, fioletowy i turkusowy

Do pompowania piłek polecamy również pompkę

Zastosowanie:
Trening i terapia dzieci

Piłki gimnastyczne z serii Kangaroo® wykorzystywane są głównie w terapii dzieci oraz w metodach zabawowych korekcji wad postawy.
Stosowane są także w treningu ogólnorozwojowym zarówno dorosłych jak i dzieci.
Służą do wzmocnienia aparatu mięśniowego, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji. Używane
także w leczeniu schorzeń neurologicznych. Uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

Wykonane z wytrzymałego wzmocnionego materiału.
 
Zalety piłek z serii Kangaroo®:
- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- zarejestrowane jako wyroby medyczny Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

 

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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Parametry

Kolor Fioletowy (0,00 pln), Rubinowy (0,00 pln), Turkusowy (0,00 pln)

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.
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