
Dostupný ve dvou délkách.  60cm verzi válce můžete snadno rozdělit na dva jednotlivé válce.

Vlastnosti

.   Díky šikovnému ručnímu masážnímu válečku Trendy Pontia dosáhnete rychlé aktivní regenerace unavené 

tkáně.

Důležitou součástí našeho těla jsou takzvané fascie. Jsou to měkké pojivové tkáně, které pokrývají naše tělo 

jako síť. Fascie se podílí na důležitých pohybových sekvencích a metabolických procesech.

Díky pravidelnému cvičení s ručním masážním válečkem Trendy Pontia dokážete unavené fascie rozmasírovat, 

přičemž dojde k jejich prokrvení a tím napomůžete rychlejší regeneraci vašich svalů. 

Díky praktickým úchopům budete masážní váleček lépe ovládat v oblastech krku, nohou, rukou a ramen. 

Váleček Trendy Pontia se vejde do každé sportovní tašky a nabízí množství použití, jako jsou masážní a 

relaxační cvičení a aktivní regenerace pojivové tkáně před a po cvičení.

Popis

Ts100274 Ruční masážní váleček Trendy Pontia, černý

Objednací čísla

Vzhled

U těchto výrobků se v první řadě dbá na funkčnost. Abychom dosáhli potřebné funkčnosti, měkkosti a komfortu, je potřeba 
speciálního výrobního postupu. Proto je možné mezi jednotlivými produkty pozorovat drobné rozdíly. 
Například:  malé rozdíly v toleranci a barevnosti. Těmito náhodnými rozdíly není v žádném případě ovlivněna funkce výrobku.

Pokud se míč znečistí častým používáním, můžete ji lehce omýt ve vlažné vodě, a poté osušit. Skvrny a podobné znečistění se 
nesmí nikdy odstraňovat ředidlem nebo jinými rozpouštědly. Sterilizace párou nebo vroucí vodou není přípustná. Nesušte na 
ústředním topení nebo na přímém slunci.

Čištění

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Uskladnění

Ruční masážní váleček Trendy Pontia, černý
Vážení zákazníci,

gratulujeme  vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku Marola. Abyste 
mohli po dlouhou dobu využívat předností těchto výrobků, prosíme vás o dodržování 
postupu při péči o výrobky. 
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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