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Balanssen mata do akupresury z poduszką - złota 74 x 43 cm
 

Cena: 104,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BIFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka
ACUPRESSURE MAT BALANSSEN to najwyższej jakości wyrób medyczny opracowany przez lekarzy i fizjoterapeutów. służący do
technik rehabilitacyjnych oraz relaksacyjnych.

Klasyczna mata do akupresury Balanssen została zaprojektowana aby łagodzić ból, uczucie zmęczenia oraz wspomóc relaks ciała.

Tysiące kolców składających się na 242 rozety zamontowane na macie i wałku, poprzez ucisk wybranych partii ciała poprawiają
ukrwienie naszego organizmu. Ten mechanizm wpływa na min szybszą regenerację, łagodzi dolegliwości związane z
przewlekłym bólem, napięciem mięśniowym, bólami głowy i karku, zaburzeniami snu.

WSKAZANIA

stres, depresje
bóle szyi, pleców i kręgosłupa
rwę kulszową
bóle barków
bóle głowy
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
bezsenność
neuralgie
słabe krążenie
napięcie mięśniowe

Jak często stosować matę do akupresury? 
Aby uzyskać maksymalne rezultaty, zaleca się używać maty codziennie. Przyzwyczajenie się do Maty do akupresury może wymagać
czasu. Kolce są ostre i mogą powodować dyskomfort lub ból przez kilka minut, zanim zaczną rozgrzewać ciało. Dlatego pierwsze
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korzystanie z produktu powinniśmy rozpocząć od sesji 5-10 minut każdego dnia, w zależności od potrzeb możemy wydłużać je do
20–40 minut dziennie. Nałożenie lekkiej koszulki może pomóc nam zaklimatyzować się w dotyku maty.

Jakie są korzyści ze stosowania maty do akupresury? 

zmniejszenie bólu pleców, biodra i bólów głowy
zwiększenie krążenia krwi; pomaga zredukować, a nawet wyeliminować cellulit
rozluźnienie mięśni i poprawa jakości snu
zmniejszenie poczucia zmęczenia, zwiększenia poziomu energii witalnej
odpręża umysł, zmniejsza niepokój, a także łagodzi stres

Kolor CZARNY, ZŁOTY
Materiał BAWEŁNA, KOLCE ABS, PIANKA POLIURETANOWA
Wymiary 74x43x2,5CM 242 KOLCE PODUSZKA 38x15x10CM

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

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

