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Mata do akupresury z poduszką klasyczna 72x42cm
niebiesko-biała
 

Cena: 105,30 pln

Opis słownikowy

Producent 4FIZJO

Opis produktu
 

Mata do akupresury 4FIZJO jest wyrobem medycznym o właściwościach antyalergicznych (wszystkie użyte elementy są
antyalergiczne), który łagodzi ból, uczucie zmęczenia i prowadzi do relaksacji ciała.

Kolce, które posiada mata, poprzez ucisk wybranych rejonów ciała, wpływają na poprawę ukrwienia mięśni doprowadzając do ich
szybszej regeneracji oraz do wydzielania się poprawiających nastrój endorfin, które wpływają na działanie neuropeptydów - cząsteczek
których zadaniem jest uśmierzenie bólu.

Klasyczna mata do akupresury 4FIZJO, posiada 8820 kolców, na poduszce znajduje się ich 2142. Na każdej rozetce są 42 kolce, jest to
dwukrotnie większa ilość niż w standardowych matach.

Materiały użyte w produkcji to najwyżej jakości surowce zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Wykonany z wysokiej jakości czystej bawełny pokrowiec posiada rozetki z kolcami i jest w pełni zdejmowalny, co pozwala zadbać o
czystość i higienę maty, dzięki taśmie wentylującej jest on dodatkowo przewiewny, dzięki czemu mata pozostaje świeża i nie zatęchnie.
Posiada on wygodny uchwyt.

Charakterystyka maty:
Kolor: niebieski
Długość: 72 cm
Szerokość: 42 cm
Grubość: 2 cm
Materiał: naturalna bawełna
Wymiary poduszki: 39x14x10 cm

Charakterystyka rozet:
Kolor: biały
Ilość rozet z kolcami: 210
Ilość kolców na rozetce: 42

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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Ilość rozet na poduszce: 51
Materiał: kolce - ABS

Dolegliwości, przy których mata ma zastosowanie:
- stres
- depresja
- bezsenność
- bóle: szyi, pleców, kręgosłupa, barków, głowy
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- rwa kulszowa
- neuralgie
- napięcie mięśniowe
- słabe krążenie

Sposób używania:
Zaleca się korzystanie z maty codziennie. Czas używania uzależniony jest od poziomu zaawansowania użytkownika:
- Początkujący 5 - 10 minut
- Średniozaawansowany 10 - 20 minut
- Zaawansowany 20 - 40 minut

Używanie maty najlepiej rozpocząć od położenia się na niej bez ubrania lub np. w cienkiej koszulce.

Czas można systematycznie zmieniać po przystosowywaniu się do niej. Początkowo użytkownik może odczuwać dyskomfort, jednak po
pewnym czasie stasowania zauważalne powinno być zwiększenie krążenia krwi.

Wyrobu można używać również poprzez stanie na nim lub siedzenie.

Przeciwwskazania:
Maty nie powinno się się stosować w przypadku cierpienia na zaburzenie krzepliwości (hemophilia), stosowania leków
przeciwzakrzepowych (np. Clexane, Heparin) lub jeśli ma się wrażliwą skórę, uskarża się na dolegliwości skórne, po których użycie maty
mogłoby przynieść negatywne skutki.

Korzyści płynące z użytkowania maty:
- zmniejszenie bólu pleców, bioder, głowy, uczucia zmęczenia
- zwiększenie krążenia krwi i energii witalnej
- rozluźnienie mięśni
- zapewnienie poczucia głębokiego relaksu
- poprawa jakości snu

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i przechowywania:
- Matę należy przechowywać w dopasowanej torbie przewoźnej, przy zwijaniu kolce były powinny być skierowane na zewnątrz, aby
uniknąć ich zużycia.
- Myj ręcznie letnią wodą z mydłem. Dokładnie wypłukać i wysuszyć.
- Unikać używania pralki lub suszarki, ponieważ mogą uszkodzić grzbiety.

Maty 4FIZJO zarejestrowane są w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co daje
pewność, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne. Kolce oraz tworzywa, z których wykonane są maty do akupresury zostały
przetestowane i mogą być używane bezpośrednio na gołą skórę.
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