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Mata do korekcji wad postawy i akupresury stóp JEŻYK
 

Cena: 66,00 pln

Opis słownikowy

Producent MED PATENT

Opis produktu
 

Poprzez masaż wybranych części ciała stymuluje mięśnie, niweluje ból i działa relaksacyjnie. Dla dzieci stanowi doskonały element
zabawy, który jednocześnie przeciwdziała płaskostopiu oraz rozwija ich zdolności motoryczne i sensoryczne.

Właściwości:

- Odpowiednio kształtuje stopy u dzieci. Zapobiega deformacjom stóp.
- Zapobiega i przeciwdziała płaskostopiu.
- Stymuluje i wzmacnia mięśnie krótkie stopy.
- Poprawia krążenie krwi we wszystkich narządach, w tym eliminuje problem zimnych stóp.
- Niweluje ból zmęczonych stóp, pleców, szyi oraz ramion.
- Może być wykorzystywany na zasadach akupresury.
- Stymuluje punkty reflektoryczne na stopach.
- Uaktywnia siły witalne organizmu. Zwiększa poziom wydzielanych endorfin oraz oksytocyny, które wpływają na poprawę
samopoczucia.
- Działa relaksacyjnie – możliwość używania w kąpieli.
- Reguluje zaburzenia przemiany materii. Przyspiesza procesy wchłaniania i wydalania. Zwalcza choroby zwyrodnieniowe.
- Zapobiega pojawianiu się cellulitu i pomaga zwalczyć już istniejący.

Jak działa?

Imituje naturalne środowisko, powodując oddziaływanie podobne do tego, jakie ma chodzenie po plaży, kamykach czy szyszkach. Dla
dzieci stanowi doskonały element zabawy, który jednocześnie przeciwdziała płaskostopiu oraz rozwija ich zdolności motoryczne i
sensoryczne.

Sposób użycia:

Sposób używania uzależniony jest od części ciała, której dotyczy masaż. Po Jeżyku można chodzić, można na nim leżeć, turlać się,
wykonywać kołyskę na plecach, masować stopy w pozycji siedzącej, można też opierać się lub siedzieć na Jeżyku.

Wymiary:

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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- długość 100cm
- szerokość: od 20 do 40cm

 

Parametry

Kolor Niebieski (0,00 pln), Zielony (0,00 pln)
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