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Piłka rehabilitacyjna / gimnastyczna TOGU ABS 95cm
 

Cena: 349,00 pln

Opis słownikowy

Producent Thera Band

Opis produktu
 

Piłka rehabilitacyjna / gimnastyczna ABS, średnica 95cm, kolor czerwono różowy

Przeznaczenie:

Piłki TOGU wykorzystywane są w każdej grupie wiekowej, nie tylko do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach,
poprawy koordynacji, schorzeniach neurologicznych, ale także do korekcji wady postawy.

Piłki wykonane są z crylonu.

Właściwości:

- ABS - Anti Burst System - większa wytrzymałość na przebicie, większe bezpieczeństwo - w przypadku przebicia nie ulega rozerwaniu.
Posiada chropowatą powierzchnię.
- mniejszy poślizg i mniejsza sprężystość od piłki standardowej.
- wytrzymałe na duże obciązenia do 453kg
- ekonomiczne - tania alternatywa dla konwencjonalnych przyborów treningowych
- o różnych wielkościach oznaczonych kolorami w celu dopasowania do wzrostu ćwiczącego

W skład zestawu wchodzi:

- piłka
- 2 korki i wentyl
- wskazówki użytkowania oraz przykłady ćwiczeń

Do piłki można osobno dokupić pompkę

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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Dostępne rozmiary piłek:

  kolor rozmiar wzrost

żółta 45cm 140-150cm

czerwona55cm151-165cm

zielona65cm166-180cm

niebieska75cm181-190cm

srebrna85cmod 191 cm

pomarańczowa120 cm
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informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

