Weststar
Mastercare venitusteraapialauad

Mastercare teraapialaud on seadeldis, mis võimaldab teil vältida ja leevendada seljavalu ja liigeste kulumist
ning parandada vereringet.
Teraapialaua kontseptsioon on välja töötatud koostöös tunnustatud Rootsi arstide ja füsioterapeutidega.
Mitmed uurimused näitavad, et Mastercare teraapialaud aitab efektiivselt väga paljude erinevate
seljaprobleemide korral.
Liikuva seljatoega teraapialaual toimub venitus pea-alaspidi asendis 15 ? 30 kraadise fikseeritud kaldenurga
all kombineeritult lihtsate venitusharjutustega. Venitavaks jõuks on keha enda raskus.Venitusprotsessi käigus
väheneb surve lülisambale ja närvijuurtele, lõdvestuvad pinges selja-ja õlavöötmelihased.
Venitus Mastercare teraapialaual vabastab loomulikul teel:
? Luupekse, põlve, puusa häiretest
? Liikmete kangusest ja põletikust
? Närvijuurte survest
? Kaelavalust
? Õlgade jäikusest
? Puusavalust ja istmikunärvivalust
? Valust selja alaosas
? Vaagna survest
? Lihaskrampidest
Ennetab kõigi eeltoodud valude, pingete teket
? Parandab vereringet
? Korrigeerib vaagna kõverseisu
Mastercare unikaalsus:
Mastercare'i saladus peitub tema liikuvas seljatoes, mida saab viia erinevatesse fikseeruvatesse
positsioonidesse. Liikuv seljatugi ja 15-kraadine kalle tekitavad venitusjõu, mis on piisavalt suur, et
kutsuda esile strukturaalseid muudatusi lülisambasegmentides, kuna liikuv seljatugi välistab
hõõrdumise. Fikseeritud kaldenurk võimaldab sooritada venitusharjutusi mugavalt ja ohutult igas eas
inimestel. Tänu turvalisele liikumismehhanismile saab Mastercare´i kasutada iseseisvalt, teraapialaud
sobib kasutamiseks igas eas inimestele ning regulaarne kasutamine annab üllatavalt kiired
ravitulemused.
Mastercare venituspink sobib:
•
•
•
•

Taastusraviks
Treeningjärgseks taastumiseks
Individuaalseks koduseks kasutamiseks
Lõõgastumiseks tööpäeva järgselt

Mastercare teraapialaudade edukas tootmislugu sai alguse aastal 1987 ning nüüdseks eksporditakse igal
aastal tuhandeid seadeldisi rohkem kui 40-sse riiki üle kogu maailma.
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Mastercare kaubamärgiga kaasas käivateks sümboliteks on kvaliteet, turvalisus ja kliendi rahulolu.
Kasuta Mastercare`i ja vabane seljavaevustest!
Lisainfo meditsiinitöötajale_Multifunktsionaalne ravi
Pakume soodsat järelmaksuvõimalust eraisikutele ja ettevõtetele.
Esimene sissemakse alates 0 %, lepinguperiood 3-48 kuud. Küsi lisa!

DETSEMBRI ERIPAKKUMINE:
Kõik Mastercare mudelid 11% tavahinnast soodsamalt.
Järelmaks alates 13 EUR kuus. Tasuta kohaletoimetamine kõikjale Eestis.
Pakkumine kehtib kuni kaupa laos jätkub.

PARIM JÕULUKINK SELJAVALUS VAEVLEJATELE!
NÄITA, ET HOOLID!

Mastercare MINI venitusteraapialaud
479.00 ? 426.30 ? (sis KM 9%)
Säästad: 52.70 ?
Seljahooldussüsteem kodus kasutamiseks [Toote info...]

Mastercare B2 venitusteraapialaud
786.00 ? 699.55 ? (sis KM 9%)
Säästad: 86.45 ?
Seljahooldussüsteem kasutamiseks kodus, kontoris, spordisaalis [Toote info...]
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Mastercare A2 venitusteraapialaud
895.00 ? 796.55 ? (sis KM 9%)
Säästad: 98.45 ?
Seljahooldussüsteem professionaalseks kasutamiseks [Toote info...]

•
•
•
•
•
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