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Balanssen Spiky Duo Ball podwójna sensoryczna piłka do
masażu
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BIFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Spiky Duo Ball - to narzędzie stworzone do masażu wybranych partii ciała.
Dzięki specjalnym wypustkom doskonale działa stymulująco na głęboko osadzone struktury naszego ciała.
 Odpowiednie techniki masażu piłeczkami poprawiają krążenie krwi, zmniejszają napięcie mięśniowe, zwiększają elastyczność
tkanek, łagodzą ból oraz działają antystresowo.

Niewielkie wymiary pozwolą zabrać ją w każde miejsce – do pracy, klubu fitness czy w podróż.
 Produkt przeznaczony jest głównie do rehabilitacji, stretchingu i treningu mobilnościowego.
Stosuje się go w przypadku bólu mięśni: pleców, kręgosłupa, nóg, ramion oraz napięcia mięśni i dyskopatii kręgosłupa.
 Nacisk punktowy poszczególnych igieł będzie doskonałym uzupełnieniem rozbijania powięzi przy użyciu Balanssen
Lacrosse Ball.

Jak działa podwójna piłka do masażu?
Spiky duo ball 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 podwójną piłkę do masażu? 
 Zaleca się automasaż zarówno przed treningiem, aby aktywizować mięśnie i przygotować je do wysiłku fizycznego, jak i
tuż po wysiłku w celu poprawy ukrwienia i regeneracji mięśni. W celu uzyskania optymalnego efektu regeneracji po
wysiłku, oprócz piłki Spiky Duo Ball, polecane jest również użycie wałka, który umożliwi wykonanie głębokiego masażu
ciała.

Jakie są korzyści ze stosowania podwójnej piłki do masażu? 
Rozluźnienie oraz poprawa elastyczności i ruchomości mięśni.
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Poprawa krążenia krwi oraz regeneracji rolowanych partii ciała.
 Zmniejszenie ryzyka kontuzji i przeciążenia.
Szybszy czas rekonwalescencji.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania podwójnej piłki do masażu?
 Podwyższona temperatura ciała (na skutek infekcji lub trwającego aktywnego zapalenia).
 Zakrzepica żył głębokich.
 Choroby naczyń obwodowych (np. choroba Buergera).
Zaawansowana osteoporoza.
W przypadku masażu stopy: - zaburzenia czucia w obrębie stopy - stopa cukrzycowa.
Należy zachować ostrożność jeśli osoba ma tendencje do powstawania krwiaków.
Wprzypadku wystąpienia ostrego bólu w trakcie masażu, przerwij je i skontaktuj się z lekarzem, bądź fizjoterapeutą.

Jak dbać o podwójną piłkę do masażu i jak ją przechowywać? 
Spiky duo ball należy myć ręcznie, delikatnymi środkami myjącymi, np. wodą z mydłem.
 Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Przechowywać w suchym miejscu.

Dlaczego wybrać podwójną piłkę do masażu?
Spiky duo ball wykonany jest z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów.
Dzięki niewielkim wymiarom i lekkości, możesz go zabrać w dowolne miejsce.

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