Dane aktualne na dzień: 03-12-2021 19:59

Link do produktu: http://rollery.com.pl/zestaw-rollery-duo-balle-pilki-do-masazu-p-21.html

ZESTAW !!! ROLLERY + DUO-BALLE
+ PIŁKI DO MASAŻU
Cena

106,70 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Opis produktu

ZESTAW !!! ROLLERY Ø 14cm/ dł. 33cm + DUOBALLE Ø 12cm/ dł. 24cm i Ø 8cm dł. 16cm
+ PIŁKI DO MASAŻU Ø 8cm i Ø 10cm
ROLLPOINT
DUO-BALLE PODWÓJNA PIŁKA DO MASAŻU
Podwójne piłeczki zostały zaprojektowane do precyzyjnego rozluźniania powięzi wzdłuż kręgosłupa, Dzięki swojej
unikatowej budowie gwarantuje skuteczny efekt masażu.
Najlepsze są do odcinka szyjnego, odcinka krzyżowo-lędźwiowego i piersiowego.
Szczególnie polecany dla osób z silnymi bólami kręgosłupa, zarówno zmęczeniowymi, jak i przeciążeniowymi.
Skuteczne dla osób z przepukliną i dyskopatią.
Oczywiście można je zastosować także zarówno na łydkach, tricepsach, bicepsach czy wielu innych partiach
mięśniowych.
Możliwy do użycia przy ścianie lub na podłodze.

PIŁKA DO MASAŻU ROLLPOINT
Piłka masująca służąca do rozluźniania nadmiernie napiętych punktów mięśniowo-powięziowych.
Piłki masujące są bardzo łatwe w użyciu. Wystarczy przyłożyć ją do twardego podłoża, np. ściany lub podłogi, tak, żeby
ustabilizować jej ruch, następnie uciskać wybrane punkty na ciele.
Używając piłek do masażu możemy dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych partii mięśni. Ich skuteczność
zawdzięczamy niewielkim rozmiarom, dzięki którym możliwy jest precyzyjny ucisk punktów spustowych, czyli źródła bólu.
Piłki dedykowane są: sportowcom o różnym poziomie zaawansowania. Świetnie sprawdzają się przy drobnych bólach
szyi, ramion, placów, barków, rąk i nóg. Często wykorzystywane są przez osoby trenujące CROSS FIT w celu poprawy
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mobilności ruchów.
Charakterystyka przedmiotu:
Rozmiary:
Roller Duży Ø 14cm/ dł. 33cm
Roller Mały Ø 6cm/ dł. 33cm
Duo-Ball Duży Ø 12cm/ dł. 24cm
Duo-Ball Mały Ø 8cm/ dł. 16cm
Piłka Ø 8cm
Piłka Ø 10cm
Materiał:
Materiał: pianka EPP
Kolor:
Roller Duży Czarno-Niebieski
Roller Mały Biały
Duo-Balle czarno-pomarańczowe
Piłka czarno-pomarańczowa i czarno-zielona
Higiena:
Bezzapachowy
Wodoodporny
Łatwy do czyszczenia
Łatwy do sterylizacji
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