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AURA KINATAPE NIEBIESKA 5mx5cm KINESIO TAPING
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OCEANIC

Opis produktu
 

AURA HERBALS KINATAPE - KINESIO TAPING

PLASTRY DO KINESIOTAPINGU 5cm x 5cm
KOLOR: NIEBIESKI

Plastry KINATAPE Kinesiology Taping to plastry limfatyczne o szerokim spektrum zastosowań.

Polecane są przede wszystkim osobom w trakcie rehabilitacji, a także w ramach profilaktyki i jako środek wspomagający terapię
problemów układu ruchowego o podłożu nerwowo-mięśniowym.

Elastyczne, terapeutyczne taśmy KINATAPE używane przez fizjoterapeutów, lekarzy i pacjentów na całym świecie.

Korzyści z korzystania z plastrów Kinesio:

plastry pomagają likwidować obrzęki, stany pourazowe i bóle menstruacyjne, pooperacyjne oraz innego pochodzenia
regulują nieprawidłowe napięcie mięśniowe (skurcze, urazy)
poprawiają stan stawów, żył i aparatu ruchowego
szczególnie polecane są przy dolegliwościach reumatycznych oraz różnego rodzaju bólach
wspomagają regulację zaburzeń ukrwienia, zaburzeń systemu limfatycznego i nerwowego (porażenia)
pomagają zachować odpowiednią sprężystość tkanek i świetny wygląd muskulatury
wspomagają normalizację stanów zapalne mięśni oraz drobnych urazów (zwichnięcie, naciągnięcia, skręcenia, stłuczenia)
plastry jako znakomicie korygujące liniowość stawów i mięśni szczególnie polecane są kobietom w ciąży, również ze względu na
swoją całkowitą nie inwazyjność

Charakterystyka produktu:
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Dokładamy wszelkich starań, by nasze plastry limfatyczne spełniały Państwa wymagania. Każdy z pakowanych przez nas plastrów
KINATAPE Kinesio Taping posiada następujące cechy:

100 % wodoodporności
130 % jednokierunkowej elastyczności (podobną elastyczność mają mięśnie człowieka)
całkowita przepuszczalność powietrza – skóra może spokojnie oddychać
dostępne w beżowej, niebieskiej, różowej i czarnej wersji kolorystycznej
nieuczulający, delikatny dla skóry akryl jako substancja klejąca
120 godzin skutecznego działania
rolka plastra ma wymiary 5 cm x 5 m

Taśmy KINATAPE Kinesiology Taping działają na zasadzie naturalnego pobudzania procesów regeneracyjnych organizmu. Wspomagają
one odbudowę tkanek, likwidują obrzęki i wpływają pozytywnie na stan zarówno ciała pozostającego w ruchu, jak i w spoczynku – dzięki
pełnemu komfortowi użytkowania plastrów nie trzeba ich odlepiać wtedy, gdy planujemy zwiększyć naszą aktywność fizyczną.

Plastry polecane są również sportowcom, jako środek pozwalający zminimalizować ilość kontuzji. Z powodu braku użycia substancji
czynnych taśmy nie powodują alergii.

Producent: Aura Herbals Jarosław Paul, ul. 23 Marca 77/3, 81-820 Sopot.
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