
Wsparcie dla 
Twoich pleców
Wsparcie dla 
Twoich pleców
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30 lat. Dbamy o Twoje plecy przez całą dobę: kie-
dy śpisz, pracujesz, uczysz się, jesz i odpoczywasz. 
Przykładamy jednakową troskę i skupiamy się na 
plecach zarówno dzieci i dorosłych.

Wierzymy,  że dbanie o plecy to zdrowy nawyk, któ-
rego wszyscy możemy się nauczyć. Produkty firmy 
med patent pomagają rozwinąć ten nawyk i wspie-
rać w utrzymaniu prawidłowej postawy, a wszystko 
to w łatwy i przyjemny sposób. Zacznij dbać o plecy 

- i zadbaj o swoją przyszłość.  
 

Zła postawa powoduje choroby, ból, dyskomfort 
i niską samoocenę. Uniemożliwia normalne funkcjo-
nowanie i utrudnia samorealizację. Nie pozwól, aby 
zła postawa przeszkodziła Ci w tym, co dla Ciebie 
najważniejsze.

Zaufaj med patent. Zadbamy o Twoje plecy, abyś 
mógł zadbać o to, co dla Ciebie najważniejsze.

Jesteśmy ekspertami w  prawidłowej postawie. 
Projektowanie i tworzenie wyrobów medycznych do 
prawidłowej postawy to nasze codzienne zajęcie od 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Jak przebiega proces produkcji?

Projekt

Współpraca
z fizjoterapeutami

Produkcja

Jesteśmy producentem wyrobów medycznych, dla-
tego staranne podejście do procesu projektowania to 
jeden z naszych priorytetów. Nasze produkty two-
rzymy od podstaw i poświęcamy dużo czasu, aby 
projekty były solidną podstawą wyrobów najwyż-
szej jakości.

Współpracujemy z  ekspertami. Udział fizjote-
rapeutów w procesie projektowania i prototypo-
wania uważamy za absolutnie kluczowy. Wiedza 
i doświadczenie specjalistów pozwala nam tworzyć 
produkty, które zapewniają odpowiednie wsparcie 
w codziennej profilaktyce zdrowotnej.

Produkcja to niezwykle wymagająca faza. To w tym 
momencie ożywa nasz wcześniej opracowany projekt. 
Wytłaczanie tworzyw sztucznych, zgrzewanie, cię-
cie, szycie, dzianie i pakowanie – na tym polega nasza 
codzienność. 

Ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. 
Jesteśmy dumni, że za wszystkimi naszymi produk-
tami stoją pełni pasji i doświadczeni profesjonaliści. 

Jesteśmy dumni, że wszystkie nasze produkty są 
projektowane i produkowane w Polsce. Pozwala 
nam to kontrolować i utrzymywać jakość użytych 
materiałów oraz produktu końcowego. Oznacza to 
również, że możemy pozostać wszechstronni, ela-
styczni w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów 
oraz możemy zaoferować podejście dostosowane 
do pojawiających się potrzeb.

Projekty i prototypy często podlegają setkom zmian 
w celu uzyskania produktu końcowego, który ideal-
nie odpowiada na konkretną potrzebę klientów.
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podstawka
VOYAGER 

podstawka
HEAD UP 

IN BALANCE 
piłka do siedzenia 

IN MOTION 
poduszka do aktywnego siedzenia 

JEŻYK standard
JEŻYK mini

KNEE PILLOW 
poduszka klinowa

COMFY 
ergonomiczna 

poduszka 
do siedzenia 

SUPPORT 
ergonomiczna 

poduszka 
pod plecy 

Poduszka lędźwiowa DRIVER
do samochodu

PAJĄCZEK dźwiękowy
na proste plecy
 i płaski brzuch

FEMI POSTURE
 korektor postawy

PAJĄCZEK wibrujący
na proste plecy

PAJĄCZEK dźwiękowy
na proste plecy

PAJĄCZEK wibrujący
na proste plecy
 i płaski brzuch

HEALTHY NECK 
poduszka ortopedyczna do spania 

TERMO-DUO 
kompres żelowy 

Poprawia postawę podczas snu 

Uśmierza ból

Łagodzi ból w odcinku szyjnym 
kręgosłupa

Rozluźnia mięśnie

Aktywizuje mięśnie pleców 
podczas siedzenia

Przeciwdziała garbieniu się 

Zmniejsza ból w odcinku 
lędźwiowym kręgosłupa 

podczas jazdy

Poprawia postawę 
podczas siedzenia 

Łagodzi ból w odcinku szyjnym 
kręgosłupa podczas snu
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PAJĄCZEK na proste plecy
wersja wibrująca i dźwiękowa

Cel? Na garbienie się

Dla kogo? Dla dzieci w wieku 9+

Kiedy używać? Używać podczas odra-
biania lekcji, oglądania telewizji, pod-
czas posiłków lub spacerów na świeżym 
powietrzu

PAJĄCZEK na proste plecy to niewielkie urzą-
dzenie do noszenia jak zwykły plecak. Piszczy 
lub wibruje, gdy dziecko zaczyna się garbić, 
w ten sposób uczy zdrowego nawyku korygo-
wania postawy. Regularne stosowanie PAJĄCZKA 
zapobiega trwałym wadom kręgosłupa spowo-
dowanym złą postawą.

Idealne rozwiązanie na: 

 + zaokrąglone plecy
 + wystające łopatki
 + nierówne ramiona
 + płaską klatkę piersiową

Efekty:

 + poprawia postawę
 + poprawia dotlenienie organizmu
 + zmienia prawidłową postawę w nawyk
 + likwiduje bóle pleców i kręgosłupa
 + wzmacnia mięśnie pleców i brzucha
 + pozytywnie wpływa na samopoczucie

Informacje techniczne

Sygnalizacja: wibracja lub ćwierkanie ptaków

Kolor: czarny, różowy, niebieski, indygo, czerwony

Rozmiar: uniwersalny

Polecany dla dzieci w wieku 9+

Zaprojektowany przez 
fizjoterapeutę

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 
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PAJĄCZEK na proste plecy 
i płaski brzuch 
wersja wibrująca i dźwiękowa

Cel? Na garbienie się

Dla kogo? Dla dzieci w wieku 13+ 
i dorosłych

Kiedy używać? Należy używać w domu, 
w pracy, podczas różnych zajęć

Rozmiar Obwód w talii (cm)

M 60-85

L 86-110

PAJĄCZEK na proste plecy i płaski brzuch 
wibruje lub wydaje dźwięk za każdym razem, 
gdy zgarbisz się lub musisz wciągnąć brzuch. 
Prawidłowa postawa zależy dokładnie od tych 
dwóch czynników: mięśni pleców i mięśni brzu-
cha. Urządzenie pomoże budować mięśnie ple-
ców i brzucha, a tym samym zmieni prawidłową 
postawę w zdrowy nawyk.

Idealne rozwiązanie na: 

 + zaokrąglone plecy
 + wystające łopatki
 + nierówne ramiona
 + płaską klatkę piersiową

Efekty:

 + poprawia postawę
 + poprawia dotlenienie organizmu
 + zmienia prawidłową postawę w nawyk
 + likwiduje bóle pleców i kręgosłupa
 + wzmacnia mięśnie pleców i brzucha
 + ma pozytywny wpływ na dobre 
samopoczucie

Zaprojektowany przez 
fizjoterapeutę

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745

Informacje techniczne

Sygnalizacja: wibracja lub ćwierkanie ptaków

Kolor: czarny, granatowy

Polecany dla osób powyżej 13 roku życia 
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FEMI POSTURE
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Rozmiar Obwód w talii (cm)

XS 63-68

S 69-74

M 75-80

L 81-86

XL 87-92

Cel? Na garbienie się

Dla kogo? Dla kobiet powyżej 16 roku życia

Kiedy używać? Do codziennego 
użytkowania 

FEMI POSTURE to korektor postawy, który za-
pewnia kobiece i wygodne wsparcie w utrzymaniu 
prostej postawy. Prostowanie zamieni  się w zdro-
wy nawyk.

Idealne rozwiązanie na: 

 + zaokrąglone plecy
 + wystające łopatki
 + nierówne ramiona
 + płaską klatkę piersiową

Efekty:

 + wyrabia zdrowy nawyk prawidłowej postawy
 + wzmacnia mięśnie pleców, brzucha i klatki 
piersiowej

 + otwiera klatkę piersiową i odpowiednio do-
tlenia organizm

 + pomaga nabrać pewności siebie

FEMI POSTURE nie krępuje ruchów, 
nie powoduje sztywności mięśni ple-
ców i brzucha. 

FEMI POSTURE uszyty jest z elastycz-
nej i przyjemnej w dotyku tkaniny, która 
delikatnie przypomina o utrzymaniu 
prawidłowej postawy. 

FEMI POSTURE można wygodnie i dys-
kretnie dopasować do sylwetki. 
 
Konstrukcja w kształcie krzyża z tyłu 
utrzymuje łopatki we właściwej pozycji. 

Pas posiada dyskretne i wygodne za-
pięcie na rzepy. 
 
Paski barkowe ściągają ramiona w dół 
i do tyłu, dzięki czemu klatka piersio-
wa jest automatycznie wypychana do 
przodu, poprawiając tym samym do-
tlenienie organizmu. 
 
Szeroki pas utrzymuje lekko napięte 
mięśnie brzucha, co poprawia postawę.  

FEMI POSTURE w przeciwieństwie do innych 
produktów nie uciska pach i nie wpływa nega-
tywnie na krążenie krwi w głównych tętnicach. 
Produkt przeznaczony do noszenia bezpośred-
nio na ciele lub na odzież.

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Informacje techniczne

Kolor: czarny

Tkanina: Quick Dry Finish - dzianina 
szybkoschnąca
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DRIVER poduszka lędźwiowa
samochodowego

Cel? Zmniejsza ból kręgosłupa lędźwio-
wego podczas jazdy samochodem

Dla kogo? Dla kierowców samochodów

DRIVER to ergonomicznie ukształtowana poduszka 
piankowa, która zapewnia doskonałe podparcie-
odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas jazdy. 
 
Poduszka ta została zaprojektowana głównie 
z myślą o osobach spędzających długie godzi-
ny na prowadzeniu samochodu. Jej konstrukcja 
i mały rozmiar oznaczają, że można jej bez-
piecznie używać w samochodach wyposażo-
nych w boczne poduszki powietrzne na przednich 
siedzeniach.

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

SUPPORT to ergonomicznie ukształtowana 
poduszka piankowa, która zapewnia dosko-
nałe podparcie odcinka lędźwiowego kręgo-
słupa podczas siedzenia. Poduszka SUPPORT 
sprawi, że ból stanie się przeszłością.

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Efekty:

 + łagodzi ból pleców
 + zwiększa komfort siedzenia
 + wspiera prawidłową postawę siedzącą przez 
długi czas

 + rozluźnia mięśnie pleców
 + poprawia krążenie krwi
 + poprawia samopoczucie i zwiększa  
produktywność w pracy

Idealne rozwiązanie dla:

 + prowadzenia dowolnego typu samochodu 
osobowego przez długie godziny

 + siedzenia na przednim fotelu pasażera przez 
dłuższy czas

Efekty:

 + łagodzi ból lędźwiowy
 + zwiększa komfort jazdy
 + rozluźnia mięśnie pleców
 + łagodzi ból rwy kulszowej
 + poprawia samopoczucie
 + pomaga zachować koncentrację 
podczas jazdy 

Informacje techniczne

Wymiary (cm): 30 x 33 x 6 (+/- 2)

Kolor: szary

Tkanina pokrowca: Polipropylen

Wypełnienie: gęsta pianka PE

SUPPORT ergonomiczna  
poduszka pod plecy 

Cel? Poprawia postawę siedzącą

Dla kogo? Dla dorosłych

Kiedy używać? Kiedy długo siedzisz

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + odprężenia się na kanapie lub 
w fotelu

Informacje techniczne

Wymiary (cm): 43 x 51 x 12 (+/- 2)

Kolor: szary

Tkanina obicia: welur

Tkanina podszewkowa: 92% poliester,  
8% spandex

Wypełnienie: pianka zapamiętująca kształt
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COMFY ergonomiczna poduszka
do siedzenia  

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

IN MOTION poduszka  
do aktywnego siedzenia

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + odprężenia się na kanapie lub w fotelu

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Cel? Aktywuje mięśnie pleców podczas 
siedzenia

Dla kogo? Dla dorosłych

Kiedy używać? Kiedy długo siedzisz

IN MOTION wyzwala mikroruchy i ciągłą sty-
mulację organizmu, które pomagają wzmocnić 
mięśnie pleców i brzucha. Poduszka wypeł-
niona powietrzem tworzy niestabilną po-
wierzchnię, co wprawia w ruch mięśnie wzdłuż 
kręgosłupa. To esencja aktywnego siedzenia - 
delikatne balansowanie, które aktywizuje mię-
śnie pleców. 

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + odprężenia się na kanapie lub w fotelu

Informacje techniczne

Wymiary (cm): 34 x 34 x 8.5

Kolor: niebieski

Materiał: PCV bez ftalanów

Max. obciżenie: 100 kg

W zestawie: szary bawełniany pokrowiec, 
pompka do poduszki

Efekty:

 + zapewnia komfort siedzenia
 + łagodzi ból w dole pleców
 + łagodzi ból w okolicy kości ogonowej
 + wspiera prawidłową postawę siedzącą
 + wspomaga prawidłowe krążenie krwi
 + dostosowuje miednicę do odpowiedniej 
pozycji siedzącej

Efekty:

 + wzmacnia mięśnie pleców i brzucha
 + wspiera prawidłową postawę siedzącą
 + wspiera naturalne krzywizny kręgosłupa
 + poprawia koordynację ruchową
 + poprawia prawidłowe krążenie krwi

Cel? Poprawia postawę podczas siedzenia

Dla kogo? Dla dorosłych

Kiedy używać? Kiedy długo siedzisz

COMFY to ergonomicznie ukształtowana po-
duszka piankowa, która wspiera prawidłową 
postawę siedzącą. Łagodzi ból pleców w oko-
licy lędźwiowej i kości ogonowej. COMFY zamie-
nia każde krzesło w wygodne i zdrowe miejsce 
do pracy lub wypoczynku.

Informacje techniczne

Wymiary (cm): 45 x 41 x 9 (+/- 2)

Kolor: szary

Tkanina obicia: welur

Tkanina podszewkowa: 92% poliester,  
8% spandex

Wypełnienie: pianka zapamiętująca kształt

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 
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Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu

 

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Efekty:

 + aktywizuje mięśnie tułowia, pleców 
i brzucha

 + pomaga w utrzymaniu prawidłowej po-
stawy siedzącej

 + łagodzi ból pleców
 + poprawia koordynację ruchową
 + poprawia prawidłowe krążenie krwi

IN BALANCE piłka do siedzenia

Cel? Aktywizuje mięśnie pleców podczas 
siedzenia

Dla kogo? Dla dorosłych

Kiedy używać? Do wykorzystania jako 
alternatywa dla tradycyjnego krzesła

Piłka do siedzenia zamiast tradycyjnego krze-
sła aktywizuje rdzeń mięśni brzucha i pleców, 
wzmacnia kręgosłup i poprawia postawę. Piłka 
wyposażona jest w stylowy pokrowiec z tkani-
ny obiciowej z zamkiem błyskawicznym i rączką. 
Jego konstrukcja sprawia, że pasuje do każdego 
wnętrza. Siedzenie na IN BALANCE to prawdziwa 
przyjemność.

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Informacje techniczne

Wymiary (cm): średnica piłki  – 65

Materiał: PCV

Pokrycie: tkanina obiciowa

Max. obciążenie: 100 kg

Dla użytkowników o wzroście od 155 cm do 180 cm

HEAD UP podstawka

Podstawka HEAD UP pomaga utrzymać głowę 
użytkownika w prawidłowej, wygodnej i zdrowej 
pozycji przed laptopem lub tabletem. Kształt „Z” 
umożliwia regulację wysokości i kąta w celu do-
stosowania do różnych potrzeb. Wykonana ze 
stylowego i wytrzymałego aluminium, pasuje do 
każdego wnętrza.

Informacje techniczne

Przeznaczony do laptopów i tabletów:  
9,7” – 15,6” (rozmiar ekranu)

Zakres regulacji wysokości (cm): 4,1 – 21

Wykonana ze stopu aluminium i tworzywa 
sztucznego

Kolor: srebrny (aluminium)

Waga: 1.6 kg

Wymiary po złożeniu (cm): 27 x 26,3 x 4,1

Efekty:

 + zapobiega schylaniu głowy i patrzeniu w dół 
na ekran laptopa

 + zmniejsza napięcie w karku
 + zmniejsza ból szyi
 + poprawia postawę siedzącą

Cel? Poprawia pozycję głowy względem 
ekranu

Dla kogo? Dorosłych, dzieci i młodzieży

Kiedy używać? Do pracy lub zabawy na 
laptopie lub tablecie

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + odrabiania lekcji
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Informacje techniczne

Przeznaczony do laptopów i tabletów:  
9,7” – 15,6” (rozmiar ekranu)

Zakres regulacji wysokości (cm): 4,1 – 21

Wykonana ze stopu aluminium i tworzywa 
sztucznego

Kolor: ciemnoszary (aluminium)

Waga: 0.37 kg

Wymiary po złożeniu (cm): 4,8 x 2 x 25,6

W zestawie: stylowy pokrowiec

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

VOYAGER podstawka

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + odrabiania lekcji

Efekty:

 + zapobiega schylaniu głowy i patrzeniu w dół 
na ekran laptopa

 + zmniejsza napięcie w karku
 + zmniejsza ból szyi
 + poprawia postawę siedzącą

VOYAGER to kompaktowa i lekka podstawka, 
wyposażona w stylowy pokrowiec. Bez problemu 
zmieści się do każdej torby czy plecaka. W pracy 
lub w domu, w czasie wolnym, w podróży — uży-
waj laptopa w wygodnej i zdrowej pozycji, gdzie-
kolwiek jesteś.

Cel? Łagodzi ból w odcinku szyjnym 
kręgosłupa

Dla kogo? Dorosłych, dzieci i młodzieży

Kiedy używać? Do pracy lub zabawy na 
laptopie lub tablecie

JEŻYK STANDARD i JEŻYK MINI zapewnią Ci 
doskonały masaż ciała i szybkie uczucie oży-
wienia. Rozluźniają napięte mięśnie, łagodzą 
ból i poprawiają krążenie krwi. Przejdź po nich, 
przeturlaj się po nich lub po prostu połóż się 
na nich – masz wybór. JEŻYKI są doskonałym 
towarzyszem różnorodnych zabaw i gier sen-
soryczno-motorycznych, a także doskonałym 
narzędziem do walki z płaskostopiem u dzieci.

JEŻYK STANDARD oraz JEŻYK MINI
mata do akupresury

Cel? Rozluźnia mięśnie

Dla kogo? Dorosłych, dzieci i młodzieży

Kiedy używać? Rozluźnianie mięśni oraz 
gry i zabawy sensomotoryczne

Idealne rozwiązanie dla:

 + relaks w domu
 + zabawa z dziećmi

Informacje techniczne

MINI:

Kolory: czerwony, grafitowy, niebieski, perłowy, 
zielony, żółty

Wymiary (cm): 33 x 30

STANDARD:

Kolor: wielokolorowy, perłowy, zielony

Wymiary (cm): 100 x 30

Materiał: medyczne PCV

Efekty:

 + rozluźnia napięte mięśnie
 + stymuluje krążenie krwi
 + poprawia zdolności motoryczne
 + uśmierza ból

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 
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TERMO-DUO kompres żelowy 

Cel? Termoterapia bólu

Dla kogo? Dla całej rodziny

Kiedy używać? Ból, napięte mięśnie 
kręgosłupa, stany zapalne

TERMO DUO to kompresy żelowe stoso-
wane w termoterapii w celu złagodzenia 
bólu. Można je zamrozić lub podgrzać w ku-
chence mikrofalowej albo w ciepłej wodzie. 
Relaksują i  pomagają odprężyć się, za-
pewniając dobre samopoczucie i komfort 
wszystkim grupom wiekowym.

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Informacje techniczne

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Rozmiar (cm)

S 11 x 19

M 12 x 29

L 15 x 35

W zależności od rozmiaru można je stosować na 
różne dolegliwości i różne partie ciała.

Jak działa zimny 
kompres?

Jak działa ciepły 
kompres?

łagodzi ból poprzez 
zmniejszenie napięcia 
mięśniowego 
 
zwiększa elastyczność 
mięśni, ścięgien i więzadeł 

łagodzi przewlekłe stany 
zapalne 
 
przyspiesza regenerację 
poprzez dotlenienie i od-
żywienie uszkodzonych 
tkanek 
 
działa odprężająco,  
dzięki czemu poprawia 
samopoczucie 
 
stymuluje metabolizm 
 
przyspiesza gojenie ran   
powierzchownych 
 
posiada właściwo-
ści antybakteryjne 
i antywirusowe

obniża temperaturę ciała 
 
rozluźnia mięśnie 
 
hamuje procesy zapalne 
i łagodzi ich objawy 
 
zmniejsza siniaki i obrzęki 

obniża wrażliwość  
zakończeń nerwowych, 
łagodząc tym samym ból 
 
zwęża naczynia krwiono-
śne, aby zatrzymać  
krwawienie 
 
ogranicza aktywność 
drobnoustrojów we wcze-
snych stadiach infekcji

Terapia zimnem obniża temperaturę ciała, spo-
walniając tym samym krążenie krwi i zwężając 
naczynia krwionośne. Spowalniając metabo-
lizm, łagodzi stany zapalne i łagodzi ból.

Terapia ciepłem podnosi temperaturę ciała oraz 
poprawia ukrwienie skóry i mięśni. Więcej tle-
nu i składników odżywczych dociera do uszko-
dzonych obszarów, rozluźniając tkankę miękką 
i zmniejszając ból.
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Idealne rozwiązanie dla:

 + osób zmagających się z bólami odcinka 
szyjnego kręgosłupa

 + codziennego użytku

Efekty:

 + wspiera naturalne krzywizny w odcinku  
szyjnym kręgosłupa

 + zmniejsza ból
 + poprawia jakość snu
 + usuwa ucisk między kręgami
 + stabilizuje kręgosłup szyjny podczas snu

HEALTHY NECK poduszka  
do spania

Cel? Łagodzi ból w odcinku szyjnym  
kręgosłupa podczas snu

Dla kogo? Dorosłych śpiących na plecach 
lub na boku

HEALTHY NECK to ergonomicznie wyprofilo-
wana poduszka, która pomaga utrzymać pra-
widłową pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa 
podczas snu. Głowa, szyja i ramiona tworzą na-
turalną linię podczas snu, a HEALTHY NECK ide-
alnie pasuje do tej linii. Pomaga rozluźnić mięśnie 
i zminimalizować napięcie.

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

KNEE PILLOW poduszka klinowa

KNEE PILLOW to idealne rozwiązanie na utrzy-
manie prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas 
snu. Wykonana z pianki memory zapewnia pra-
widłowe ułożenie nóg, bioder i odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa podczas snu i odpoczynku.

Efekty:

 + odciąża i odpręża kręgosłup
 + wspomaga prawidłowe ustawienie  
miednicy, bioder i kręgosłupa

 + amortyzuje kolana i łagodzi napięcie 
kręgosłupa

 + idealna po operacji wymiany stawu 
biodrowego

Cel? Poprawia postawę podczas snu 
 
Dla kogo? Dla dorosłych śpiących na boku

Idealne rozwiązanie dla:

 + pracy w biurze
 + pracy zdalnej z domu
 + podczas snu

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745 

Zaprojektowany we współpracy 
z fizjoterapeutą

Informacje techniczne

Rozmiar (cm): 20 x 25 x 15

Kolor: biały

Tkanina pokrowca: Tencel, Poliester

Wypełnienie: pianka zapamiętująca kształt

Informacje techniczne

Rozmiar (cm): 50 x 29.5 x 7

Kolor: biały

Tkanina pokrowca: poliester

Wypełnienie: pianka zapamiętująca kształt
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