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APTONIA KIT RECOVERY 300 •
zestaw do regeneracji
Cena

129 zł

Cena poprzednia

149 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8358205

Kod producenta

8358205

Opis produktu
Podstawowe informacje
Zestaw do masażu regeneracyjnego pozwala samodzielnie pozbyć się bólu mięśni.
Masaż nim może być wykonywany codziennie i prawie na całym ciele.
Wałek służy do rozluźnienia mięśni w miejscu stosowania.
W oryginalnym opakowaniu znajdują się w 3 produkty:
wałek z wypustkami
piłeczka
wałek z 3 główkami
3 w 1 - Zestaw zawiera 3 produkty
Wałek z wypustkami do głębokiego masażu dużych obszarów ciała, np. pleców, ud, łydek.
Ucisk wykonuje się dzięki wykorzystaniu wagi ciała.
Piłeczka do głębokiego masażu mniejszych stref.
Ucisk wykonuje się dzięki wykorzy
staniu wagi ciała lub siły użytkownika.
Wałek z 3 główkami do głębokiego masażu i delikatnego przeciągania po całym ciele.
Nacisk wykonywany jest przez użytkownika.
Skład
Pianka : 100.0% Poliuretan
Konstrukcja : 100.0% Polipropylen (PP)
Łożysko : 100.0% Polipropylen (PP)
Uchwyt : 100.0% Polipropylen (PP)
Drążek : 100.0% Stal
Piłka : 100.0% Poliuretan
Korek : 100.0% Polipropylen (PP)
Jak stosować akcesoria do masażu?
Akcesoria do masażu (wałek, piłkę lub drążek) stosuje się po wysiłku fizycznym. Umożliwia samodzielny masaż.
Dla większej skuteczności, każdą grupę mięśni należy masować przez co najmniej 5 minut.
Masaż można wykonać tuż po wysiłku, wieczorem lub nawet następnego dnia.
Obejrzyj filmy instruktażowe, z których się dowiesz, jak stosować przyrządy do masażu na różnych partiach mięśni.
Do czego służy wałek do masażu?
Wałek do masażu umożliwia wykonanie głębokiego masażu mięśni dzięki ciężarowi ciała. Posiada twardą piankę z wypustkami do głębokiego i
intensywnego masażu. Idealny do masażu pleców, ud i łydek. Stosuje się na ziemi.
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Do czego służy piłka do masażu?
Piłka do masażu umożliwia głęboki i precyzyjny masaż mięśni, bolesnych miejsc przykurczów („węzły") oraz punktów spustowych. Idealna do
masażu sklepienia stopy, pleców, łydek. Masaż piłką wykonuje się na ziemi (stopy, łydki) i przy ścianie (plecy).
Do czego służy drążek do masażu?
Drążek do masażu umożliwia wykonanie głębokiego masażu mięśni. Nacisk można dostosować do preferowanej intensywności i głębokości
masażu. Jest idealny do masażu ud i łydek.
Produkt został przetestowany i zatwierdzony przez panel testerów podczas tzw. Mission Test.
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