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TEHNIČNI PODATKI:  
 

 Primerna za masažo: nog, rok, ITB, vratu in ramen 

 Barva: svetlo modra 

 

 
 
 

 

 

SPLOŠNO 

Masažna palica izboljša gibljivost, prekrvavljenje in aktivacijo pred treningom. Raztezanje in 

pritisk na mišice poveča kroženje krvi po telesu, rezultat tega pa je hitrejša regeneracija mišic. 

 

KAKO SE UPORABLJA IZDELEK? 

Masažna palica je primerna za učinkovito samomasažo in aktivacijo mišic. Primerna je za 

uporabo na stegnih, mečih, rokah, vratu in ramenih. Masažno palico močno primete z obema 

rokama in s sredico valjate mišico do točke največje bolečine. Masažo ponavljate dokler 

mišična vlakna ne postanejo sproščena in bolj fleksibilna. Palica je primerna tudi za masažo 

zadnje lože vendar ne v obliki samomasaže temveč s pomočjo partnerja. 

 

 Primerna za  miofascialno terapijo zaradi razbijanja vozličev 

 PRED in PO treningu za povečanje pretoka krvi in hitrejše obnove mišic 

 Edinstveni valji omogočajo učinkovitejšo masažo ob nežnejšem kontaktu s kožo 

 Uporaba ne povzroča ščipanja in vlečenje kože  

 Za zelo učinkovito globoko masažo tkiva 

 

 



Čiščenje in nega 

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi 

ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Vse to lahko 

poškoduje površine. 

 

Shranjevanje 

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi. 

 Masažno palico hranite na hladnem, suhem in čistem mestu. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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