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Taśma bezlateksowa Thera
Band 22,9 m - kolor żółty opór słaby
Cena brutto

340,20 zł

Cena netto

315,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni roboczych

Numer katalogowy

50324

Kod producenta

50324

Producent

Thera Band

Opis produktu
Ćwiczenia z zastosowaniem prostych i efektywnych środków terapeutycznych i treningowych takich jak: taśmy Thera Band, już po krótkim
czasie ich stosowania przyczyniają się do osiągnięcia wymiernych efektów takich jak:

przyrost siły mięśniowej,
zwiększenie zakresu ruchomości,
poprawa kondycji i koordynacji,
polepszenie orientacji ruchowo przestrzennej,
poprawa wzorców ruchowych,
mobilizacja oraz zwiększenie elastyczności,
korekcja postawy.
Przybory te znajdują pełną akceptację w treningu i terapii ze względu na ich wielostronną możliwość wykorzystania, a także dobór
indywidualnych wartości oporowych w zależności od celu ćwiczenia. Małe, przenośne bezlateksowe taśmy Thera Band mogą być używane w:
gabinecie rehabilitacyjnym, w studiu fitness, w klubie sportowym, na urlopie lub w domu. Oddziaływują na każdą partię mięśniową. Stanowią
podstawę każdego treningu przygotowania motorycznego, przyrostu siły mięśniowej lub treningu funkcjonalnego. Oryginalne bezlateksowe
taśmy Thera Band produkowane są z polisoprenu i syntetycznego kauczuku.
Opór taśm bezlateksowych jest zgodny z oporem taśm lateksowych Thera Band.
Produkt ten oferowany jest w postaci prostej taśmy, pojedynczej pętli - loop lub w formie CLX - taśmy z kilkoma pętlami. Ważnym jest dobór
odpowiedniej długości, rodzaju taśmy oraz obciążenia - w zależności od celu ćwiczeń. Opcjonalnie możemy także zastosować specjalne
akcesoria zwiększające zakres stosowania bezlateksowych taśm Thera Band lub też zapewniające większe bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
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Oryginalne bezlateksowe taśmy Thera Band wśród terapeutów i trenerów sportowych posiadają najlepsze rekomendacje na całym świecie.
Potwierdzają to od wielu lat prowadzone badania porównawcze.
Bezlateksowe taśmy Thera Band uznane zostały przez Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne jako jedyny środek terapeutyczny tego
typu.

Zalety:
1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii lub treningu oraz możliwości i
potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronnego zastosowania.
4. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.
5. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość
- pytaj zawsze o oryginał!
W ofercie także:
Taśmy Thera Band - opakowania handlowe:
22,9 m - żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota
45,5 m - żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna
Komplety taśm bezlateksowych Thera Band:
słaby - 3x1,5m - żółta, czerwona, zielona
mocny - 2x1,5m - niebieska, czarna

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

