BLACKROLL MASSAAŽIPALLIDEST
Blackroll DUOPALL 8cm
• Efektiivne ja lihtne abivahend kaela ja selja massaažiks. Palli võib kasutada ka õla- ja käsivarte,
tuharapiirkonna ja muude kehaosade massaažiks.
• Mugav kaasa võtta tööle, reisile või autosõidule.
• 8cm (väike) duopall on veidi valusam ja stimuleerib väiksemat ala.
• Väike duopall sobib hästi pöia, sääre, õla ja kaela masseerimiseks.
• Väikese duopalliga saab ka näiteks ülaselja pingetest vabaks masseerida.
• Duopalli eelis on see, et see liigub ainult edasi-tagasi ja ei põgene/libise soovitud kohast
minema.
• Mõõdud: 16 cm x 8 cm,
• Kaal: 33 g
Blackroll DUOPALL 12cm
• Efektiivne ja lihtne abivahend kaela ja selja massaažiks. Palli võib kasutada ka õla- ja käsivarte,
tuharapiirkonna ja muude kehaosade massaažiks.
• Mugav kaasa võtta tööle, reisile või autosõidule.
• 12cm (suurema) palliga on mõnusam ja lihtsam masseerida/mudida suuremaid lihaseid.
• Suur duopall on hea näiteks reielihaste, tuhara ja kogu selja masseerimiseks.
• Duoballi eelis on see, et see liigub ainult edasi-tagasi ja ei põgene/libise soovitud kohast
minema.
• Mõõdud: 24 cm x 12 cm,
• Kaal: 72 g
Blackroll MASSAAŽIPALL 8cm
• 8cm pall on ülimalt kerge, vastupidav ja kerge, mis mahub igasse käekotti.
• Väikese massaažipalliga saab edukalt masseerida kõiki lihaseid, aga sobib paremini väiksema
piirkonna, kindla survepunkti massaažiks.
• Tänu ühele, kindlale survepunktile on tulemused paremad kui massaažirulli kasutades.
• Hea kasutada vastu põrandat, lauda või seina.
• Läbimõõt 8 cm, Kaal: 72 g
Blackroll PALL 12cm
• 12cm pall on kerge ja vastupidav abivahend, mis on suurepärane ja efektiivne abimees igas
spordikotis.
• Suure massaažipalliga saab edukalt masseerida kõiki lihaseid, aga sobib paremini suurtemate
lihaste massaažiks ja ka kindla survepunkti massaažiks.
• Tänu ühele, kindlale survepunktile on tulemused paremad kui massaažirulli kasutades.
• Hea kasutada vastu põrandat, lauda või seina.
• Läbimõõt 12 cm, Kaal: 21 g
Blackroll TWISTER
• Krobelise pealispinnaga, imekerge massaažipall, mis mahub hõlpsasti igasse kotti.
• Kasuta rindkere, õlgade ja jalgade lihaste survepunkti massaažiks, survestades palli käega ja
samal ajal keerates.
• Tänu krobelisele pinnale on pall imehea vahend naha ülemiste kihtide stimuleerimiseks ja
vereringe parandamiseks.
• Mõõdud: 7 cm x 5 cm, 17 g

