Sklep uFizjo.pl - sklep fizjoterapeuty.
Nowości ze świata sportu i fizjoterapii.

Akcesoria treningowe PHYSIOROLL®
Wałki i piłki do masażu
Wszystkie produkty marki PHYSIOROLL® powstały w Polsce
PHYSIOROLL ® i PHYSIOROLL ULTRA ®
Wymiary wałki :
dł. 31cm / szer. 16cm / waga 175g lub 280g
Twardy i Bardzo Twardy

PHYSIOROLL ® Ball i PHYSIOROLL ® doubleball
Wymiary podwójna piłka i piłka
Piłka średnica 9cm
Podwójna piłka śr. 9cm dł. 17,5cm
Dzięki regularnemu stosowaniu szybciej wrócisz do gry oraz
unikniesz kontuzji, ponieważ automasaż zapewni twoim
mięśniom i powięziom lepsze ukrwienie, elastyczność i
nawodnienie.
Wysoka jakość
Wyprodukowany w Polsce (produkowany z normami jakości
ISO 9001:2009 / ISO 14001:2005 )
2 lata gwarancji

Akcesoria treningowe PHYSIOROLL®
Taśmy treningowe
Wszystkie produkty marki PHYSIOROLL® powstały w Polsce
Taśma treningowa PHYSIOROLL® MultiLoop jest podzielona
na 4/8 lub 16 obwodów. Dzięki którym z łatwością ustawisz jej
długość w zależności od ćwiczenia. Łatwość chwytu i dobór
oporu.
Wymiary:
 S – dł. 66cm / szer. 2,7cm / 4x obwodów 16,5cm
 M – dł. 136cm / szer. 2,7cm / 8x obwodów 17cm
 XL – dł. 272cm / szer. 2,7cm / 16x obwodów 17cm
Opór średni/mocny
Taśma Mini Band LOOP PHYSIOROLL® - to wszechstronne
narzędzie do ćwiczeń stabilizujących.
 dł.taśmy 31,5m szer. 5,4cm
 opór mocny – kolor pomarańczowy
 opór bardzo mocny – kolor czarny
Bardzo wytrzymałe na rozerwania
Nie powodują reakcji alergicznych

Akcesoria treningowe PHYSIOROLL®
Taśmy treningowe
Wszystkie produkty marki PHYSIOROLL® powstały w Polsce
Taśma treningowa PHYSIOROLL® FEB (functional elastic band)
idealnie sprawdza się do ćwiczeń funkcjonalnych,
wydolnościowo-szybkościowych i wytrzymałościowych.
Możecie wykonać z nią wiele ćwiczeń również w parach.
Wymiary:
 dł. 180m / szer. 5,4cm
 Opór bardzo mocny
Voodoo Floss Band PHYSIOROLL® kompresyjna guma do
terapii mięśniowo-powięziowej.
Wymiary:
 długość taśmy 203cm
 szerokość taśmy 5,2cm
 specjalna trójkątna końcówka ułatwia proste dokończenie
aplikacji
Bardzo wytrzymałe na rozerwania
Nie powodują reakcji alergicznych

Akcesoria treningowe Moji®
Grzejące wałki i piłki do masażu
Wszystkie produkty marki Moji® wyprodukowano w USA /
uFizjo wyłączny dystrybutor

MojiHeat grzejący roller - jest najgorętszym wałkiem jaki
istnieje w sprzedaży! Ten wałek ma 2 elementy konstrukcji,
która łatwo wpasowuje się do każdej kuchenki mikrofalowej.
Trzy minuty dają nam 30 minut terapii łączonej masaż + ciepło
do 60ºC
Info:
 Innowacyjny wałek do podwójnej terapii.
 Opatentowana technologia struktury wałka do najwyższego
komfortu amortyzacji.
 Waga 1.36 kg
 Wymiary 33cm x 10cm
MojiHeat grzejący piłki - To nie jest twoja zwykła piłka do
masażu. MASAŻ PLUS CIEPŁO do 60ºC.
Info:
 Precyzyjne rozluźnianie powięzi
 3 minuty = 30 minut terapii ciepłem
 Waga 0.56 kg / 0.36 kg
 Dwie wielkości średnica 10 cm / 5cm

Akcesoria treningowe Moji®
Ręczne chłodzące masażery
Wszystkie produkty marki Moji® wyprodukowani w USA / uFizjo
wyłączny dystrybutor
Moji PRO - Chłodzący masaż lodem! Moji PRO posiada 4 duże kulki do
masażu ze stali nierdzewnej, które oferują masaż 360 stopni
Info:
 Świetne sprawdza się na większych grupach mięśniowych- udach,
łydkach, biodrach, plecach i pośladkach!
 Wrzuć do zamrażalnika przed użyciem aby schłodzić metalowe kulki.
 Po 15minutach jest gotowy do użycia
 Waga 0.8 kg
Moji mini PRO - Chłodzący masaż lodem! Przyjazny podróżującym i
poręczny Zauważysz, że na górze jest duża kula pod czubkami palców i
jeszcze większa pod dolną częścią dłoni. Nie martw się, zrobiliśmy to
celowo. Kula górna zapewnia ukierunkowany masaż, a największa kula u
dołu masaż bardzo głęboki, przy pomocy dolnej części dłoni zapewnia
najbardziej intensywny masaż.
Moji Foot PRO - Chłodzący masaż lodem ! Świetnie nadaje się do
zapalenie rozcięgna podeszwowego. Podstawa antypoślizgowa dla
większej kontroli

Taśmy sportowe SPORTTAPE®
Taśmy kinesiology taping
uFizjo wyłączny dystrybutor
SPORTTAPE Extra Sticky to dynamiczna wielofunkcyjna taśma
kinesiology taping, które w zależności od aplikacji może pomóc w
regeneracji organizmu, wspomóc wydajność oraz uniknąć urazów.
Oferuje niezrównaną wydajność, dzięki formule Extra Sticky klej jest
dwukrotnie bardziej lepki o tradycyjnych taśm dostępnych na rynku.
Info:
 elastyczność 160%
 mocniejszy klej
 zwiększona wytrzymałość
 na skórze do 7 dni
 nie zawiera lateksu hipoalergiczne
Dostępne w rozmiarach
 5cm x 5m
 5cm x 22m
 10cm x 22m

Taśmy sportowe SPORTTAPE®
Tejpy sztywne
uFizjo wyłączny dystrybutor
SPORTTAPE RIGID sztywny tejp - zapewnia pełne wsparcie dla stawów.
Łatwa w aplikacji dzięki formule Extra Sticky. Ochrona - bawełna w
wersji premium zapewnia sztywne wsparcie & oraz jedną z najwyższych
wytrzymałości na rozciąganie dostępnych na rynku.
Rozmiary:
 3,8cm x 10m
 2,5cm x 10m
 1,25cm x 10m x 2

SPORTTAPE RIGID TAN – jest to wersja premium sztywnej taśmy
SPORTTAPE RIGID Zinc Oxide, wykonaniu ze sztucznego jedwabiu i
pokryta jeszcze mocniejszym klejem.
Rozmiary:
 3,8cm x 10m
SPORTTAPE UNDERWRAP – podkład gąbkowy
Rozmiary:
 7cm x 22m

Taśmy sportowe SPORTTAPE®
Bandaże elastyczne
uFizjo wyłączny dystrybutor
SPORTTAPE EAB – taśma bandaż elastyczny z klejem- zapewnia
elastyczne wsparcie jednocześnie dodając kompresję tkanek miękkich.
Lekkie wsparcie - 120% rozciągnięcia oznacza, że może być
wykorzystana jako bandaż mocującej lub lekki stabilizator stawu
Silna przyczepność - Extra mocny klej zapewnia dobre trzymanie
Rozmiary:
 7,5cm x 4,5m
 5cm x 4,5m

SPORTTAPE COHESIVE – bandaż samoprzylepny - Zapewnia mobilność,
kompresje oraz wsparcie dla więzadeł, ścięgien i mięśni. Bez kleju –
pozostawia ciało czyste bez jakichkolwiek pozostałości. Samoprzylepny
– przylega do siebie, nie są potrzebne dodatkowe zapięcia.
Rozmiary:
 7,5cm x 4,5m
 5cm x 4,5m

Taśmy sportowe SPORTTAPE®
Akcesoria do tapingu
uFizjo wyłączny dystrybutor
TAPE ON Klej pod taśmy. Wprawdzie nigdy nie mieliśmy żadnych
problemów z lepkością i utrzymaniem taśm SPORTTAPE na skórze.
Jednakże, spray TAPE ON to gwarancja, że każda taśma będzie przylegać
do skóry lepiej i dłużej, nie powodując podrażnień
 100ml
TAPE OFF sprawia, że usuwanie taśm sportowych, jak proste, szybkie i
bezbolesne, jak to tylko możliwe. Szczególnie taśm SPORTTAPE które jak
wiemy nie schodzą tak łatwo.
 100ml
Nożyczki SPORTTAPE produkowane są przy użyciu najwyższej jakości
japońskich ostrzy ze stali nierdzewnej. Idealnie dopasowany do dłoni,
ergonomiczny kształt uchwytu sprawia, że nożyczki SPORTTAPE są
wygodne w użyciu. Ponadto dzięki rewolucyjnej powłoce Teflon FlorinResin klej nie przylega do ostrzy.
 długości 100mm.
 Lekkie 45g.

Masażery THUMPER®
Masażery elektryczne wyprodukowane w Kanadzie
uFizjo wyłączny dystrybutor / niebawem dostępne inne modele
Thumper® Verve – dla profesjonalistów. Został opracowany w Canadian
Memorial Chiropractic College
 Ważący tylko 0,9kg.
 Zmienna regulacja prędkości od 20 do 40 impulsów na sekundę w
zależności od osobistych preferencji. Jest moc!
 3 wymienne końcówki

Thumper® Sport to masażer dla użytkowników domowych
 Opatentowana technologia napędu Thumper's Sport przenosi
energię głęboko do tkanki mięśniowej.
 Zmienna regulacja prędkości od 20 do 40 impulsów na sekundę,
która pasuje do naturalnej częstotliwości leczenia.
 Długi ergonomiczny uchwyt ułatwia dotarcie do wszystkich grup
mięśni, barków, pleców, nóg.

Wałki do masażu BRAZYN®
Składane rollery
uFizjo wyłączny dystrybutor
Morph jest najbardziej przenośnym wałkiem do masażu na świecie.
Zapewnia funkcjonalność standardowego rozmiaru wałka z przełomową
technologią Compapsible Core. Teraz możesz zadbać o swoje ciało w
dowolnym miejscu i czasie. Bez żadnych kompromisów. Zmieści się do
najmniejszej torby treningowej.
 Waga: 0,7kg
 Wymiary:
 PO OTWARCIU: 37cm dł., 14cm śr.
 ZAMKNIĘTY: 37cm dł., 16,5cm szer., 5cm wys.
Morph TREK bardziej gładka powierzchnia toczenia w porównaniu z
tradycyjny Morph, waży 0.6kg i jest smukły ma 5cm grubości po
złożeniu. Dzięki Oryginalnej Technologii Składania Brazyn, możesz
zmieścić swój wałek w każdej torbie treningowej i rolować się gdzie
tylko chcesz. Zwija i rozszerza się dzięki prostej operacji Push / Pull - za
pomocą opatentowanej technologii Compapsible Core.

Produkty do terapii i regeneracji
uFizjo wyłączny dystrybutor

ICE-UP – przenośny masaż lodem dla sportowców
 Przenośna chłodziarka utrzymuje zamrożenie lodu nawet do 12
godzin
 Zabierz wszędzie gdzie chcesz, natychmiastowy masaż lodowy
 Szczelna konstrukcja
 Ergonomiczny, wygodną aplikator do kontrolowanego masażu
lodowego

MOTION GUIDANCE Wizualny FEEDBACK – Innowacyjny produkt
opatentowany przez amerykańskiego fizjoterapeutę. Dla każdego
fizjoterapeuty prowadzącego swój gabinet produkt obowiązkowy.

Mirrot Box Therapy – przenośna terapia lustrzana. Dwa rozmiary.
 lekkie
 składany w kilka sekund
 wysokiej jakości tworzywo sztuczne lustra
 lustro chronione, gdy jest zamknięte

