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Balanssen Lacrosse piłka do masażu EPP 10 cm
 

Cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BIFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka
BALANSSEN LACROSSE BALL EPP jest profesjonalną piłką wykonaną z pianki EPP, służącą do punktowego i precyzyjnego automasażu
wybranych partii ciała. gwarantuje dogłębny relaks mięśni i powięzi. rekomendowana jest osobom uprawiającym sport, trenerom oraz
fizjoterapeutom. używana w gabinetach terapeutycznych doskonale uzupełnienia terapię manualną.

Piłka do masażu epp to wyrób medyczny służący do terapii mięśniowo – powięziowej.

Prawidłowo wykonywane techniki z użyciem piłki zmniejszają napięcie mięśniowe, pozwalają zniwelować miejscowe
dolegliwości bólowe oraz przywracają prawidłową prace spiętych mięśni. Przyspieszają regenerację oraz stanowią profilaktykę
przed urazami.
Piłka ta szczególnie polecana jest do rozluźniania mięśni pośladkowych, brzuchatych łydki oraz rozcięgna podeszwowego stopy;
ale z powodzeniem może być stosowana do automasażu każdej partii ciała.
Piłka lacrosse doskonale wpisuję się w koncepcję mobility, której celem jest poprawa mobilności tkanek oraz stawów organizmu
poprzez ukrwienie obszaru ciała zaangażowanego w ćwiczenia, rozmasowanie punktów maksymalnej bolesności oraz
rozluźnieniu spiętych mięśni
Materiał z jakiego wykonane są nasze piłki do masażu to najwyższej jakości pianka epp.
Jest hipoalergiczna oraz bezzapachowa dzięki czemu spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Po każdym treningu możesz swobodnie umyć piłkę dbając o najwyższą higienę użytkowania.

Jak działa piłka do masażu? 
Lacrosse Ball EPP przeznaczona jest do rolowania, czyli rozmasowywania mięśni oraz punktów spustowych na ciele. Piłka, dzięki
niewielkim wymiarom, umożliwia masaż trudno dostępnych partii ciała. Małe gabaryty umożliwiają dotarcie do pojedynczych punktów i
ich dokładne rozbicie.

Kiedy stosować piłkę do masażu? 
Zaleca się automasaż zarówno przed treningiem, aby aktywizować mięśnie i przygotować je do wysiłku fizycznego, jak i tuż po wysiłku
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w celu poprawy ukrwienia i regeneracji mięśni. W celu uzyskania optymalnego efektu regeneracji po wysiłku, oprócz piłki Lacrosse Ball
EPP, polecamy również użycie wałka, który umożliwi wykonanie głębokiego masażu ciała.

Jakie są korzyści ze stosowania piłki do masażu? 

rozluźnienie oraz poprawa elastyczności i ruchomości mięśni;
poprawa krążenia krwi oraz regeneracji rolowanych partii ciała;
zmniejszenie ryzyka kontuzji i przeciążenia;
szybszy czas rekonwalescencji.

Dlaczego wybrać piłkę do masażu z pianki EPP? 
Materiał z jakiego wykonane są nasze piłki do masażu to najwyższej jakości pianka EPP. Pianka ta jest hipoalergiczna oraz
bezzapachowa, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Po każdym treningu możesz swobodnie umyć
piłkę, gdyż jest ona wodoodporna. Zapewnia to najwyższą higienę użytkowania.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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