Wielofunkcyjny Korektor Sylwetki

Ten produkt jest dla Ciebie niezbędny!!!
Kore k t or w sa m ochodzie ...
Komfortowa jazda przez wiele
godzin, bez bólu i napięć...

Kom for t w dom u …
Przy stole w trakcie posiłków,
rozmów, oglądania tv...

Kore k t or fot e la
biurow e go...
Codzienne, kilkugodzinne
przesiadywanie za
biurkiem nie
musi kojarzyć się z bólem
pleców...
Ja ko doskona ł e na rz ę dzie t e ra pe ut yc zne
Błyskawiczna pomoc w sytuacjach bólowych i
porażeniu nerwów...
Doskonały sposób na problemy z
kręgosłupem...
Przywraca
anatomiczne
krzywizny
kręgosłupa

Zmniejsza
napięcie
powięziowo mięśniowe

Korekta wad
postawy
Łagodzi i
likwiduje
wszelkie bóle i
dysfunkcje
kręgosłupa w
bardzo krótkim
czasie

I nstruk c ja obs ł ugi Wie lofunk cyjne go Kore k t ora Sylw e t k i
Rysunek przedstawia schemat działania
korektora . Jeśli usiądziemy na
części zwanej ,,kryzą”, nasze ciało odchyli
się do tyłu. Zostanie dokładnie ulokowane na
części zwanej ,,oparciem”. Oparcie jest
zaopatrzone w specjalny profil, który sprawia
że ciało poddane jest działaniom dwóch sił
skierowanych w przeciwnych kierunkach.
Trakcja wywołana, poprzez częściowe
zagłębienie się profilu w tkankę( wierzchnią
blaszkę powięzi, mięśni i wyrostków
kolczystych kręgosłupa). Powoduje to
zwiększenie przestrzeni międzykręgowych,
co ułatwia jednocześnie zwiększenie
objętości krążków międzykręgowych. W
przypadku stosowania korektora w pozycji
leżącej, zyskujemy doskonałe narzędzie do
walki z bólem i problemami kręgosłupa. W
pozycji siedzącej, korektor który chroni
nasze ciało i kręgosłup przed zmianami i
utratą krzywizn anatomicznych. W pozycji
leżącej usuwa ból i przywraca anatomię
sylwetki i kręgosłupa.
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Warunkiem skutecznego działania korektora, jest ułożenie
kończyn dolnych tak, aby kolana z podłożem tworzyły kąt
nie mniejszy niż 90 stopni !!!
1. Korektor należy wyjąć z opakowania ( w przypadku rozcinania folii ostrym narzędziem, należy robić to ostrożnie
aby nie uszkodzić korektora )
2. Dolną część( 2 ) zwaną ,,kryzą”, układamy na siedzisku krzesła bądź fotela. Zadaniem ,,kryzy” jest ulokowanie
ciała na oparciu. ,,Kryza powinna leżeć na kolcach kulszowych,(lub w ich okolicach) co powoduje przechylenie
sylwetki do tyłu. W przypadku zastosowania korektora w pozycji leżąc, kryza może stanowić punkt podporowy
głowy.
3. Górną część (1) nazywamy oparciem. Układamy je na oparciu krzesła bądź fotela( gumką do góry) Profil
oparcia rozciąga tkanki, w dwóch przeciwnych kierunkach. (trakcja)
4. Działanie korektora jest sumą działania kilku sił wytworzonych przez dwie różne części składowe. Oparcie
ogranicza ruchy mimowolne, przez dociskanie ciała do siedzenia, rozluźnia tkankę mięśniowo – powięziową.
,,Kryza” kieruje i lokuje ciało na oparciu. Kryzę można użyć jako podstawkę pod nogi, co powoduje również
odchylanie sylwetki do tyłu i lokowanie ciała na części zwanej oparciem.
5.Odczuwanie dyskomfortu, bądź lekkich objawów bólowych należy przyjąć , jako działanie terapeutyczne
korektora. Zachodzi zjawisko delikatnej trakcji więzadła łonowo- udowego, biodrowo – udowego i krzyżowo –
kolcowego. To oczywiście zjawisko pozytywne, zmniejszające(po okresie użytkowania) bóle wynikające z długiego
przebywania w pozycji siedzącej. W pozycji leżącej uzyskujemy pogłębienie lordozy lędźwiowej, zniesienia
pogłębionych kifoz piersiowych.
6.Korektor ma bardzo pozytywne, natychmiastowe działanie na powięź piersiowo – lędźwiową, stawy biodrowe i
kręgosłup. Szczególnie dotyczy to odcinka lędźwiowego i piersiowego.
7. Stosując korektor usuwamy i zapobiegamy powstawaniu dolegliwości kręgosłupa związanych z
przebywaniem przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
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