
 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Terapeutická sada bambusových tyčí – 11ks 

Výrobce:  Bodynova 

Materiál:  přírodní bambus masivní, lakovaný  

  bavlna (sáček) 

Vyzkoušejte tajnou pomůcku čínských terapeutů – bambusové tyče 
Jak svým klientům dopřát intenzivnější a hlubší masáž? Nahraďte sílu svých rukou bambusovou tyčí. Co tím 
získáte?  

 pomoc při celulitidě 

 pevnější masáž 

 účinek i na hluboko uložené fascie 

 aktivaci oběhu krve 

 zlepšení pohyblivosti 
Sada 11 kusů bambusových tyčí různých délek a průměrů je přesně to, co potřebujete pro dokonalou masáž 
celého těla. Velké tyče využijte na velké svaly. Menší tyčky jsou skvělým pomocníkem na masáž lokálních fascií 
a hluboko uložených ztuhlých svalů a pojivové tkáně.  
 
Masáž bambusovými tyčemi je nevšední a úžasně uvolňující zážitek. Potěšte s ním své klienty a dopřejte jim 
uvolnění, po kterém touží. 

Sada 11 kusů bambusových tyčí obsahuje: 
8 kulatých tyčí: 
1x 55 cm, Ø 3 cm 
2x 50 cm, Ø 1,5 cm 
1x 40 cm, Ø 3 cm 
2x 15 cm, Ø 3 cm 
2x 17 cm, Ø 1,5 cm 
 
3 půlkulaté tyče: 
1x 55 cm dlouhé, 3 cm široké, 1.5 cm vysoké 
2x 12 cm dlouhé, 3 cm široké, 1.5 cm vysoké 
 
Černý bavlněný sáček 
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Péče o bambusové tyče 
Bambusové tyče otírejte mírným dezinfekčním přípravkem (např. dezinfekční ubrousky). 
Můžete použít mýdlo. 
V případě potřeby je potřete trochou rostlinného oleje. 

Co je vlastně masáž bambusovými tyčemi? 
Jedná se o léty prověřenou terapeutickou metodu. Její kořeny sahají až do starověké Číny, ale skvěle pomůže i 
při moderní celulitidě. I proto jsou masáže bambusovými tyčemi vyhledávanou procedurou v lázních i wellness 
provozech, stejně jako ostatní procedury tradiční čínské medicíny. V čem spočívají? 
 
Místo vlastních rukou při nich masér používá duté bambusové tyče různých délek a průměrů. Díky nim dokáže 
poskytnout mnohem hlubší a účinnější masáž. Bambusové tyče se převalují přes masírovaná místa pomocí 
několika různých hmatů a technik. Díky tlaku na tyč si terapeut snadno reguluje hloubku účinku masáže a 
dokáže tak stimulovat i těžko dosažitelná místa. 
Jak na masáž bambusovými tyčemi působí na vaše klienty?  

 dosáhnete většího prokrvení svalu 

 uvolníte napětí a uklidníte pocuchané nervy  

 podpoříte proudění lymfy  

 porazíte celulitidu 
Objevte dokonalost orientu a dopřejte svým klientům úžasně uvolňující zážtek, za kterým se budou stále vracet.  

Kdy se masáži bambusovými tyčemi vyhnout 

 při problémech s křečovými žilami 

 u onkologických onemocnění 

 pokud má pacient vysoký krevní tlak 

Objednací číslo  
BN30053 - Bambusové tyče na masáž, set 11 ks 
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