Adres URL strony http://www.eoferty.com.pl/359649

Poduszka rehabilitacyjna lędźwiowa INA samochodu
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URL: http://www.eoferty.com.pl/359649
Cena: 36 PLN do negocjacji
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: cała Polska

BOLĄ CIĘ PLECY W SAMOCHODZIE, PRACY, DOMU ?
SPRAWDŹ JAK TEMU ZARADZIĆ.
PODUSZKA LĘDŹWIOWA INA
Wspomaga procesy rehabilitacyjne oraz leczenie bólu związanego ze zwyrodnieniem kręgosłupa.
PROSTO OD PRODUCENTA !
FV (23%) lub paragon
12 Miesięcy GWARANCJA.
FOTEL /KRZESŁO PODUSZKA LĘDŹWIOWA = ZDROWE I BEZBOLESNE SIEDZENIE
Polecana przez terapeutów metody McKenzie.
Poduszka została zaprojektowana przez specjalistów z zakresu rehabilitacji i masażu.
Fantastyczna Poduszka INA zaprojektowana jest z myślą o osobach z bólem kręgosłupa, spędzających dużo
czasu w pozycji siedzącej i/lub leżącej. Przynosi uczucie ulgi i odprężenia. Poduszkę można stosować pod
odcinek lędźwiowy, szyjny, kończyny dolne i górne. Znakomicie sprawdza się jako poduszka pozycjonująca
do masażu. Posiada regulowany, elastyczny pasek zapinany na zatrzask, dzięki czemu możemy ją
przymocować nieruchomo do fotela, krzesła, stołu (do masażu), wokół własnej talii.
POLSKIEJ FIRMY
PPHU "INA" MICHAŁ MARCINEK
ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ WYGODĘ W DOMU, PRACY, W PODRÓŻY PODCZAS JAZDY
SAMOCHODEM !.
Kolor : czarny, szary, granatowy, beżowy, zieleń butelkowa, moro i czerwony.
Wypełniona pianką trwale zachowującej swój terapeutyczny kształt.
Poszewka zewnętrzna : trwała i elastyczna tkanina, można ją zdjąć i wyprać. Posiada zamek błyskawiczny.
Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, całkowicie bezpieczna.
Dostępne rozmiary (Wymiary w przybliżeniu). :
- INA S (półwałek ) 31cm dł. X 18cm szer. X 6cm wys.
- INA M (półwałek ) 31cm dł. X 18cm szer. X 7, 5cm wys.
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- INA L (półwałek ) 31cm dł. X 18cm szer. X 9cm wys.
- INA okrągła (walec) 31cm dł. X 10cm średnica
Jaki rozmiar dla kogo
S- odpowiedni rozmiar dla osób szczupłych i dzieci.
M- pomaga w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. HIT SPRZEDAŻOWY !
L- przeznaczona dla pacjentów o lepiej wykształconej lordozie i/lub u osób o wysokim wzroście, często
wybierana jako etap drugi, gdy lordoza odzyskała na skutek terapii swój prawidłowy kształt i stosowanie
poduszki INA M niewystarczająco podpiera kręgosłup
Okrągła uniwersalne zastosowanie.
Możliwość modyfikacji rozmiaru
W środku poduszki lędźwiowej
-INA M umieszczone są 2 sztuki ( 1 sztuka- 6cm i 1 sztuka- 1, 5cm ),
-INA L umieszczone są 3sztuki ( 1sztka 6cm i 2sztuki 1, 5cm)
Dzięki temu ulepszeniu, w razie potrzeby zmniejszenia grubości poduszki wystarczy jedną z nich wyciągnąć.
Pamiętaj proszę że głównym zadaniem poduszki jest wspieranie a nie wypychanie kręgosłupa.
12 miesięcy GWARANCJI na odkształcenie pianki ( nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych).
Wysyłka: przedpłata 11zł, pobranie kurier 15zł
lub odbiór osobisty 39-120 Sędziszów Młp. ul. Jana Pawła II 10.
Aktywacja: 11/01/19 17:23, ważność: 141 d 12 g 30 m, odsłony: 22
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