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Redcord Rehab Pro & Rehab
A Redcord Rehab Pro & Rehab a Redcord Medical megoldásainak tagjai, melyek alapeleme a
Redcord Trainer.

Redcord Rehab Pro 101031
 Széleskörű megoldást nyújt azok számára, akik változatos
gyakorlatokat szeretnének végezni akár otthonukban is
rehabilitáció céljából.
 A gyógytornászoknak nélkülözhetetlen segítséget és számos
lehetőséget biztosít a mobilizálástól elkezdve a komplex
izomerősítésig.
 A csomag tartalmaz kétféle ellenállású rugalmas kötelet,
melyekkel könnyíthetők, valamint maximálisan nehezíthetők
az egyes gyakorlatok.
 A

szélesheveder

a

részleges

felfüggesztéshez

nélkülözhetetlen, hiszen a törzset is képes alátámasztani.
 Az osztott hevederrel a fej is tehermentesített helyzetbe hozható, így a nyaki területek
könnyen mobilizálhatóvá válnak.
 A PowerGrip fogantyú kényelmesebb fogást biztosít a felső végtagi és a törzsizom erősítő
gyakorlatoknál.
 A Balance egyensúlyozó párnákkal még izgalmasabbá tehetők a tréningek, tovább növelhető
a Redcord kötelek által létrejött instabil környezetnek a mértéke.

Redcord Rehab 101032
Ez a csomag a Redcord Rehab Pronak egy egyszerűbb változata, mely nem tartalmaz rugalmas
köteleket, valamint egy darab Redcord Balance egyensúlypárna tartozik a készlethez.
Segítségével is változatos, hatékony, komplex kezelések és gyakorlatsorok végezhetők.
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 1 db Redcord Trainer



1 db Redcord Trainer

 1 pár keskeny heveder



1 pár keskeny heveder

 1 pár PowerGrip



1 pár PowerGrip

fogantyú

fogantyú

 2 db keskeny heveder



2 db combheveder

 1 db széles heveder



1 db széles heveder

 1 db osztott heveder



1 db osztott fejheveder

 2 db 60 cm-es piros



2 db 60 cm-es piros

kötél

kötél

 2 db rugalmas kötél



1 db kötélereszték

 /kis ellenállású/



1 db Record Balance

 2 db rugalmas kötél
 /nagy ellenállású/

egyensúlypárna


felfüggesztés

 1 db kötélereszték
 2 db Record Balance
egyensúlypárna
 1 db mennyezeti
felfüggesztés
 1 db gyakorlati útmutató
terapeuták számára
 1 db tájékoztató CD
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1 db mennyezeti



1 db gyakorlati
útmutató terapeuták
számára

 1 db tájékoztató CD

