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Link do produktu: https://www.tomcio.pl/mata-do-akupensury-z-poduszka-pileczki-p-1887.html

Mata do akupensury z poduszką +
piłeczki
Cena

73,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Memo

Opis produktu

MATA ZDROWOTNA DO AKUPRESURY +
PODUSZKA + 2 PIŁECZKI DO MASAŻU

DUŻY ZESTAW – w naszym komplecie znajduje się mata i poduszka do akupresury oraz 2 piłeczki z kolcami do
masażu. Zestaw Trizand sprawi, że nie będziesz musiała szukać dodatkowych gadżetów do masażu,
wszystko co jest Ci potrzebne masz w komplecie!
CIESZ SIĘ NIEZLICZONYMI ZALETAMI AKUPRESURY! - dzięki niej: zmniejszysz ból pleców, szyi, ramion, bioder i
stawów; poprawisz krążenie oraz trawienie; zwiększysz poziom energii; zrelaksujesz się; rozluźnisz mięśnie i stawy;
zmniejszysz napięcie mięśni; zminimalizujesz bóle głowy; zmniejszysz ciśnienie krwi; zwiększysz poziom endorfin oraz
pozytywne nastawienie; zwiększysz pobór tlenu; poprawisz sen i złagodzisz bezsenność.
PRZENOŚNY – zestaw możesz zwinąć i spakować do torby z wygodnym ściągaczem i wytrzymałym paskiem.
Takie rozwiązanie pozwala na zabranie go ze sobą w dowolne miejsce. Idealne rozwiązanie do wyjścia np. na siłownię.
DODAJEMY 2 PIŁECZKI Z KOLCAMI - piłeczki do masażu z kolcami zapewniają wzmożony przepływ krwi przez
tkanki. Dzięki temu łatwiej pozbędziesz się nadmiernego napięcia stóp, karku czy obolałych mięśni. Piłeczki
stanowią świetne wsparcie rehabilitacji oraz treningu mobilizującego mięśnie.
SPECYFIKACJA – kolor: czarno - niebieski ; materiał: bawełna / tworzywo sztuczne / pianka; wymiary maty
(dł/szer/wy): 65/40/2cm; liczba rozetek na macie: 230; liczba punktów ucisku na macie: 6210; wymiary poduszki
(dł/szer/wy): 14/11/34cm; liczba rozetek na poduszce: 59; liczba punktów ucisku na poduszce: 1593; ilość kolców na
piłce: 78; waga zestawu: 0,713kg.
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SPECYFIKACJA
kolor: czarno - niebieski
materiał: bawełna / tworzywo sztuczne / pianka
wymiary maty (dł/szer/wy): 65/40/2cm
liczba rozetek na macie: 230
liczba punktów ucisku na macie: 6210
wymiary poduszki (dł/szer/wy): 14/11/34cm
liczba rozetek na poduszce: 59
liczba punktów ucisku na poduszce: 1593
ilość kolców na piłce: 78
waga zestawu: 0,713kg
W ZESTAWIE
mata
poduszka
2 piłeczk
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