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Hierontalaitteet, Swing-hierontalaite, hierontatuotteet,
kineesio- ja urheiluteipit, lihas- ja nivelvoiteet
Tuotenumero ja tuote
285 Swing hierontalaite 106A
Laitteen terveysvaikutukset aikaansaadaan jalkojen edestakaisella
vaakatasossa tapahtuvalla ellipsin-muotoisella liikkeellä, niin että jalat ja
selkäranka on aaltomaisessa liikkeessä kuin kala uidessa.
Käyttö: Käydään selinmakuulle lattialle tai lattialla olevan makuualustan
päälle ja nostetaan nilkat laitteen tukitelineeseen. Tarvittaessa voit asettaa
nilkkatyynyn/tyynyn polvien alle tueksi, jotta olosi olisi mahdollisimman
mukava. Jos henkilö ei pysty menemään selinmakuulle lattialle, laitetta
voidaan käyttää sängyssä, jos patja on tukeva ja laitteen alle asetetaan
kovan levy, siten että laite on vakaasti levyn päällä.
Kehoon tulevan liikkeen voimakkuutta säädellään digitaali-näytöllisestä
ohjauspaneelista joko manuaalisesti tai valitaan jonkin 3
automaattiohjelmasta, joissa jokaisella oma vaihteleva nopeuskäyrä.
Käyttötarkoitus: vapauttaa lihasjännityksiä, verenkierron ja
aineenvaihdunnan parantaminen, rasvapoltto ja kehon kiinteyttäminen,
väsymyksen ja unihäiriöiden poistaminen, kehon hapenottokyvyn ja
vastustuskyvyn parantaminen, alaselän hermoston stabiliteetin
parantaminen.
 Laitetta on helppo kantaa kätevä kantokahvalla.
 Jalkatuki on pehmeää PVC-vaahtoa.
 Laitteessa on vahva 40 W moottori.
 Laitteessa on 2 vuoden takuu.

286 Swing hierontalaite 106S

Hinta sis. alv 24%

395,00 €

ohjauspaneeli

425,00 €

Laitteessa on lisätoimintoina värinä ja FAR-infrapuna
Laitteen terveysvaikutukset aikaansaadaan jalkojen edestakaisella
vaakatasossa tapahtuvalla ellipsin-muotoisella liikkeellä, niin että jalat ja
selkäranka on aaltomaisessa liikkeessä kuin kala uidessa.
Käyttö: Käydään selinmakuulle lattialle tai lattialla olevan makuualustan
päälle ja nostetaan nilkat laitteen tukitelineeseen. Tarvittaessa voit asettaa
nilkkatyynyn/tyynyn polvien alle tueksi, jotta olosi olisi mahdollisimman
mukava. Jos henkilö ei pysty menemään selinmakuulle lattialle, laitetta
voidaan käyttää sängyssä, jos patja on tukeva ja laitteen alle asetetaan
kovan levy, siten että laite on vakaasti levyn päällä.
Kehoon tulevan liikkeen voimakkuutta säädellään digitaalinäytöllisestä
LCD- ohjauspaneelista joko manuaalisesti tai valitaan jonkin 3
automaattiohjelmasta, joissa jokaisella oma vaihteleva keinunta- ja
värinäkäyrä.
Laitteen käyttötarkoitukset: vapauttaa lihasjännityksiä, verenkierron ja
aineenvaihdunnan parantaminen, rasvapoltto ja kehon kiinteytyminen,
väsymyksen ja unihäiriöiden poistaminen, kehon hapenottokyvyn ja
vastustuskyvyn parantaminen, alaselän hermoston stabiliteetin
parantaminen.
 Laitetta on helppo kantaa kätevä kantokahvalla.
 Jalkatuki on pehmeää PVC-vaahtoa.
 Laitteessa on vahva 40 W moottori.
 Laitteessa on 2 vuoden takuu.
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287 Niskan hierontalaite, sininen (UBS-liitäntä)

29,00 €

Tämä hierontalaite lievittää stressiä ja tarjoaa miellyttävän
rentouttavan värinähieronnan niskaan, käsivarsille tai jalkoihin. Tätä
kevyttä kannettavaa hierontalaitetta voi käyttää lähes kaikkialla:
kotona, autossa, karavaani, veneessä, lentokoneessa tai
toimistotyössä. Laite toimii joko kahdella AA paristolla (paristot
eivät sisälly toimitukseen) tai USB-liitännän avulla (virtalähteenä
esim. tietokone tai auto.
Hierontalaitteessa on 2 nopeutta.

288 Niskan hierontalaite, pinkki (UBS-liitäntä)

29,00 €

Tämä hierontalaite lievittää stressiä ja tarjoaa miellyttävän
rentouttavan värinähieronnan niskaan, käsivarsille tai jalkoihin.
Tätä kevyttä kannettavaa hierontalaitetta voi käyttää lähes
kaikkialla: kotona, autossa, karavaani, veneessä, lentokoneessa tai
toimistotyössä.
Laite toimii joko kahdella AA paristolla (paristot eivät sisälly
toimitukseen) tai USB-liitännän avulla (virtalähteenä esim.
tietokone tai auto.
Hierontalaitteessa on 2 nopeutta.

214 Hierontarullat

4,00 €

Pienet hierontarullat kasvojen, käsien ja sormien hierontaan.

292 Nilkkatyyny, musta, puoliympyrä (kork. 9 cm)

22,00 €

Musta keinonahkainen jalkatyyny, jonka korkeus on 9 cm,
leveys 13 cm ja pituus 44 cm
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293 Nilkkatyyny, musta, ympyrä (halk. 14 cm)

26,00 €

Musta keinonahkainen jalkatyyny, jonka halkaisija on 14 cm ja
leveys 44 cm.

294 Nilkkatyyny, valkoinen, ympyrä (halk. 14 cm)

26,00 €

Valkoinen keinonahkainen jalkatyyny, jonka halkaisija on 14 cm ja
leveys 44 cm.

329 Nilkkatyyny, musta, ympyrä, 15 cm

18,50 €

Mustaa keinonahkaa,
Halkaisija 15 cm, pituus 31 cm,
kantohihnalla

330 Nilkkatyyny, valkoinen, ympyrä, 16,5 cm

30,90 €

Valkoista keinonahkaa.
Halkaisija 16,5 cm, pituus 47 cm,
elastisella kantonauhalla

127 Uriel Professional Urheiluteippi 3,8cm x 10m

7,10 €

Ammattilaistason vaatimukset täyttävä laadukas urheiluteippi, joka
antaa vahvan tuen mm. nilkka-, polvi-, ranne- ja käsivammoille
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61 Kinesioteippi, vaalean sininen, 5 cm x 5 m

7,00 €

Kinesioteippi on elastinen teippi lihasvammojen ja erilaisten
lihaskipujen hoitoon. Teippi antaa tukea ja varmistaa oikean
liikeradan häiritsemättä verenkiertoa.
Teippiä käytetään myös urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä, sillä
sen avulla voidaan varmistua nivelen liikeradasta ja välttää
haitallisia ääriasentoja. Teipin kompressiovaikutus voi auttaa
turvotuksen lievittämisessä.

62 Kinesioteippi, ihonvärinen, 5 cm x 5 m

7,00 €

Kinesioteippi on elastinen teippi lihasvammojen ja erilaisten
lihaskipujen hoitoon. Teippi antaa tukea ja varmistaa oikean
liikeradan häiritsemättä verenkiertoa. Teippiä käytetään myös
urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä, sillä sen avulla voidaan
varmistua nivelen liikeradasta ja välttää haitallisia ääriasentoja.
Teipin kompressiovaikutus voi auttaa turvotuksen lievittämisessä.

105 Xing manteliöljy 500 ml

16,50 €

100 % manteliöljy on ihanteellinen perusöljyä kosmeettisiin
sovelluksiin, kuten ihon hoitoon, hierontaan ja kuumakivihierontaan.
Lisäksi voit lisätä manteliöljyyn tuoksuvaa eteeristä öljyä.
Säilytä tuote mieluiten huoneenlämmössä ja vältä suoraa
auringonvaloa.

476 Cajena inkiväärigeeli 150 ml

26,50 €

Cajena on tehokas ja monipuolinen lämmittävä luonnontuote, joka
kuljettaa vaikuttavat aineet kudokseen poistaen kipua, särkyä ja
tulehduksia. Soveltuu myös pitkäaikaisten ja kroonisten vaivojen
hoitoon. Tuote ei ole lääkevalmiste. Valmistettu Suomessa
Voidaan käyttää mm. seuraavissa tilanteissa:
 Reuma ja reumaattiset vaivat
 Kulumat ja nivelrikko
 Nivel- ja lihaskivut
 Nivelpsoriasis
 Lihasjännitykset ja -kouristukset
 Turvotusten ja nestekertymien poisto
 Levottomien jalkojen hoito
 Verenkierron parantaminen
Vaikuttavat aineet: inkivääriöljy, rosmariiniöljy ja kamferi
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