COLETE DE CORREÇÃO MAGNÉTICA DE
POSTURA
R$ 129,00
DETALHES DO PRODUTO
4 EM 1: CORRETOR DE POSTURA, TRASEIRO, OMBRO E CORREIA DE APOIO.
ALTA DEMANDA E BAIXA EM ESTOQUE !!!
LEVE O SEU AGORA !!!
Sobre o produto:
?MELHORAR A POSTURA? O nosso princípio de trabalho de suporte postural,
treinando os músculos e a coluna para retornar ao seu alinhamento natural, tendo a
postura adequada como imperativa para uma vida saudável.
?AJUSTÁVEL E CONFORTÁVEL? Fecho com gancho e argola para fácil ajuste e ajuste.
Ele vai puxar suavemente para trás os ombros, pescoço, costas e cabeça, enquanto
corrige a coluna, ele dá um suporte para a cintura para reduzir o estresse da cintura.
?OPÇÕES DE TAMANHO MÚLTIPLO? o S é adequado para crianças, o M é adequado
para estudantes, mulheres ou homens que é um pouco magro, o homem L, XL, 2XL e as
mulheres podem escolher livremente.Por favor, não confie no tamanho do seu jeans!
Lembre-se de sempre medir-se e confira a descrição do produto ou fotos para o tamanho
certo de sua compra.
?REDUZIR DOR NAS COSTAS? Má postura, deixada desmarcada, pode causar dor,
letargia e até mesmo levar a danos nos nervos, nosso suporte de costas, juntamente
com fisioterapia, ajuda no tratamento de dor nas costas, escoliose, espondilolistese e
síndrome do desfiladeiro torácico.
O Ímã de auto-aquecimento dentro do cinto nas costas e na posição da cintura alivia a
dor através da estimulação de pontos de acupuntura.
É muito importante antes de selecionar o tamanho saber as medidas:
Medição do umbigo / meio do caminho:
Pequeno: 25 - 30" (65 - 77cm)
Médio: 30 - 34" (77 - 88 cm)
Grande: 35 - 38" (88 - 98 cm)
XG: 36 - 41" (95 - 105 cm)
XXG: 42 - 45" (105 - 115 cm)

Produto Novo e 100% Original com 3 meses de garantia contra eventuais defeitos de
fabricação Guarde a Embalagem com todos os acessórios e manuais caso precisar
acionar a garantia.

Acesse o nosso site no link abaixo
encurtador.com.br/aJN38

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: São Paulo

Informações do Anunciante
Nome Completo: Rodrigo Abrahao de Almeida
Telefone: 11960341543
Website: http://trendboxx.com.br

