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Kulki do ćwiczenia mięśni Kegla SHOTS biodegradowalne -
czarne
 

Cena: 52,50 pln

Opis słownikowy

Producent KULKI KEGLA

Opis produktu
 

Kulki do ćwiczenia mięśni Kegla marki Shots to wyrób z linii produktów biodegradowalnych, które po wyrzuceniu rozłożą się w naturalny
sposób w zakładzie zajmującym się kompostowaniem. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu biologicznego przyczynia
się do ograniczenia marnotrawstwa i jednocześnie pomaga środowisku. Tworzywa użyte do produkcji są bezpieczne dla organizmu i
przyjazne dla środowiska, nie zawierają lateksu, ftalanów i są bezwonne.

Produkt ma gładką powierzchnię. Obracające się swobodnie obciążniki pomagają napinać mięśnie dna miednicy, współodpowiedzialne
za podtrzymywanie macicy i kontrolę pęcherza. Ćwiczenia z kulkami gejszy pomagają utrzymać te mięśnie w dobrej kondycji, co jest
istotne, ponieważ wraz z wiekiem ulegają one osłabieniu. Ponadto ułatwiają poród, przyspieszają dojście do formy po urodzeniu dziecka,
a także są pomocne przy nietrzymaniu moczu. We wnętrzu każdej kuli znajdują się mniejsze kulki dostarczające dodatkowej stymulacji i
przyjemności ze stosowania.

Podczas użytkowania i wkładania kulek poleca się stosować lubrykant na bazie wody.

Wymiary produktu: 22 x 3,9 x 3,9 cm
Waga: 66 g
Średnica kulki: 3,6 cm
Wodoodporność: tak
Bez ftalanów: tak
Materiały: Recycled Bio-Based Plastics
Kolor: czarny

 

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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