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Masażer do ciała Pistolet GUN MAX-5850
Cena brutto

170,00 zł

Cena netto

138,21 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MAX-5850

Opis produktu
Masażer do ciała
Pistolet - GUN
MAX-5850

Profesjonalne przenośne urządzenia do masażu głębokich tkanek. Ten produkt jest wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy wykonujący
głęboko młotkowy masaż mięśni, które pomagają zmniejszyć ból mięśni, łagodzą zmęczenie po wysiłku. Konstrukcja tego produktu jest lekka i
wyjątkowo cicha.
Produkt dostarczany jest z akumulatorem i z 4 głowicami masującymi.
Nasze profesjonalne przenośne urządzenie do masażu głębokich tkanek może być partnerem sportowym na długie lata.
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Cechy:

- Typ: masażer mięśni;
- Zastosowanie: masaż fitness i wellness;
- Wyświetlacz: jest;
- Amplituda oscylacji: 12 mm / 0,47 cala;
- Prędkość - 6 różnych prędkości:
- LEVEL 1 - 2100 rpm
- LEVEL 2 - 2400 rpm
- LEVEL 3 - 2700 rpm
- LEVEL 4 - 3000 rpm
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- LEVEL 5 - 3300 rpm
- LEVEL 6 - 3600 rpm
- Bateria: 24 V 2400 mAh;
- Czas pracy: do 6 godzin;
- Czas ładowania: 2 godziny;
- Napięcie ładowania: 220-240 V

1. Widełki – końcówka wykonana z twardego tworzywa, przeznaczona do pracy na mięśniach węższych i długich (np. prostownik grzbietu,
czworoboczny grzbietu, brzuchaty łydki). Sprawdza się również w terapii tkanek w okolicy ścięgna Achillesa, gdzie umożliwia pracę na tkance
omijając ścięgno. Zaokrąglone zakończenia końcówki sprawiają, że końcówka płynnie przesuwa się po ciele i dokładnie dociera do tych grup
mięśniowych, do których jest przeznaczona.
2. Pocisk – najbardziej precyzyjna ze wszystkich końcówek. Wykonana z twardego tworzywa i przeznaczona do punktów spustowych (zgrubień
na tkance mięśniowej powodujących ból, często promieniujący do innych obszarów ciała). Dokładnie dociera do najtrudniej położonych grup
mięśniowych
3. Płaska – wykonana z twardego tworzywa nadaje się do pracy na małych i dużych grupach mięśniowych. Zapewnia bardzo dobry kontakt z
ciałem pozwalając na dotarcie do głębiej położonych tkanek. Przydatna również w pracy na mocniej spiętych i zbitych partiach mięśniowych,
takich jak mięsień czworo głowy uda czy piersiowy większy.
4. Kula – najbardziej uniwersalna ze wszystkich końcówek, wykonana z trwałej pianki nie ulegającej odkształceniom. Głowica przeznaczona do
masażu wszystkich części ciała i używana do powierzchownej pracy o umiarkowanej intensywności.
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