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NASARA ZESTAW 3 plastry kinesiotaping
 

Cena: 72,00 pln

Opis słownikowy

Dawka 7 %

Opakowanie 30 amp.a 5ml

Postać rozt.do inh.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Natrii chloridum

Opis produktu
 

PLASTRY Kinesiotaping medyczne NASARA kinesio x3

PROFESJONALNA TAŚMA DO KINESIOTAPINGU

3 sztuki, wymiary 5cm x 5m

DOSTĘPNE KOLORY:

CZARNY
BEŻOWY
NIEBIESKI
CZERWONY
ŻÓŁTY
FIOLETOWY
RÓŻOWY
ZIELONY
BIAŁY
POMARAŃCZOWY

po zakupie wybierz kolor lub wyślemy losowo!!!

wymiary pojedynczej taśmy 5cm x 5m

elastyczność 160%, wodoodporne, bardzo mocny klej!

każda rolka jest pakowana w oryginalnym kartoniku z dozownikiem
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10 kolorów do wyboru!

Do produktu dołączona jest precyzyjna instrukcja !!! (sposoby cięcia oraz naklejania)

oferują delikatne i efektywne leczenie w Reedukacji systemu nerwowo-mięśniowego

ulepszają przepływ krwi i limfy, oraz przynoszą ulgę w bólach mięśniowych

stosowane przez fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, sportowców, masażystów, pielęgniarki, oraz pacjentów z bólami
mięśniowymi na całym świecie

DOSTĘPNE KOLORY:

po zakupie wybierz kolor lub wyślemy losowo!!!

beżowy, niebieski, czarny, różowy, zielony, czerwony fioletowy, pomarańczowy, żółty, biały, zielony,

INFORMACJE OGÓLNE:

Szerokość : 5 cm

Długość: 5 m

Materiał : 92%bawełna, 8% lycra

Wysokiej jakości splot, grubość i ciężar są porównywalne ze skórą.

Plastry są bardzo wytrzymałe i może być noszone przez nawet kilka dni w trudnych warunkach, wodoodporne.

Taśmy są oddychające i nie wywołują alergii.

Rozciągliwość do 160%

Specjalne linie na odwrocie taśmy ułatwiają cięcie plastra i przygotowanie aplikacji

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Redukcji zmęczenia mięśni

Poprawy funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych

Zmniejszenia patologicznego napięcia mięśni

Zwiększenia zakresu ruchu

Usprawnienia krążenia krwi i chłonki

Zmniejszenia zastojów tkankowych

Zmniejszenia stanów zapalnych

Zmniejsza niewłaściwe ustawienie spowodowane dysbalansem mięśniowym

Zwiększa zakres ruchu

Zmniejsza odczucia bólowego
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Normalizacji napięcia mięśniowego i powięziowego

 U kobiet w ciąży:

redukują obrzęki limfatyczne nóg oraz żylaki,

redukują bóle odcinka lędźwiowo krzyżowego.

Taśmy NASARA TAPE są przedmiotem medycznym i certyfikowanym. Są bezpieczne w stosowaniu, spełniają wszelkie normy.
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