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Zestaw do ćwiczeń i wzmacniania mięśni kegla Pretty Love
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent Pretty Love

Opis produktu
 

Zestaw do ćwiczeń mięśni kegla, który pomaga wzmocnić i stymulować mięśnie dna miednicy, a także okolicznych narządów biorących
udział w ich działaniu oraz pochwy, cewki moczowej i odbytu.

Na zestaw składają się 3 kulki o różnych rozmiarach i wadze 10g (5mm), 18g (18mm) i 33g (22mm), które umieszcza się wewnątrz
przyrządu. Pozwala na zaczęcie użytkowania od najmniejszego rozmiaru i stopniowe przejście do większego lub można zacząć od razu
od największej kulki 33g. Wyrób ma ergonomiczny kształt zwężający się na końcach, dzięki czemu jest łatwiejszy w aplikacji do pochwy.
Podczas ćwiczenia kulki są w ruchu, co wpływa na pobudzenie krążenia krwi oraz w konsekwencji to rzeźbienia mięśni.

Komfort i bezpieczeństwo stosowania zwiększa linka ułatwiająca wyjmowanie produktu po zakończonym ćwiczeniu.

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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Przed i po każdym użyciu umyć produkt przeznaczonym do tego środkiem myjącym.

Rozmiar całkowity: 6,6 cm x 3,3 cm

Wielkość i waga kulek:
5 mm - 10 g
18 mm - 18 g
22 mm - 33 g

Materiał: ABS
Kolor: różowy
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