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Masážní antistresová hmota Polar Putty
Masážní antistresová hmota Polar Putty na cvičení je k dostání v 5 stupních  
odporu pro bezpečnou rehabilitaci ruky, prstů, dlaně a zápěstí. Hmota má  
příjemnou, nelepkavou konzistenci a vyznačuje se výbornou tvárností. Vysoce  
kvalitní hmota Polar Putty je dlouhodobou variantou léčby jak doma, tak  
i v nemocničním prostředí, přičemž během používání hmoty, tj. jejího mačkání  
a natahování, nedochází ke zhoršování její kvality. Hmota Polar Putty se snadno čistí 
vlažnou vodou a mýdlem.

Polar Band cvičební pásy - latexová a bezlatexová varianta
Polar Band je vysoce kvalitní pás určený na cvičení, rehabilitaci, fitness 
a udržování se v kondici. Pásy jsou k dostání v latexové a bezlatexové verzi, 
oba dva druhy v délce 45,7 m a 5,5 m. Čtyři barevné krabice jsou vyráběny  
v 11 jazykových mutacích a na každé z nich je zobrazena tabulka popisující rozdílná 
cvičení pro horní a dolní část těla.

Polar Band cvičební pásy - latexová varianta
Přírodní pryžové pásy jsou k dostání v 5 různých stupních síly:  
žlutá – velmi nízký, červená – nízký, zelená – střední, modrá – vysoký, černá – velmi 
vysoký. 

Polar Band cvičební pásy - bezlatexová varianta
Latexové materiály, např. rukavice a jiné výrobky obsahující přírodní kaučuk, 
mohou vyvolat alergické reakce, např. kožní vyrážky, kopřivku nebo astma. A tak 
se spektrum výrobků rozšířilo o bezlatexovou variantu Polar Band pásů. Polar Band 
cvičební pásy v bezlatexové podobě jsou vyrobeny z bezlatexového syntetického  
elastomeru/polymeru. Ačkoli surovina je rozdílná, pocit a kvalita napínání pásu jsou 
shodné jako u latexové varianty. 
Bezlatexové pásy jsou k dostání ve 4 různých stupních síly:  
oranžová – nízký, zelená – střední, modrá – vysoký, fialová – velmi vysoký.
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Polar Frost® Instant Cold Taštičky
Polar Frost® Instant Cold taštičky poskytují okamžitou péči při zranění měkkých tkání, 
zranění svalů, vazů, kloubů a šlach. Není potřeba je chladit předem, a tak jsou Polar 
Frost® Instant Cold taštičky připraveny ihned k použití: kdekoliv a kdykoliv. Jelikož jsou 
tyto chladivé taštičky k dostání v malé velikosti, takříkajíc do ruky, stávají se běžným 
doplňkem. Tento výrobek je netoxický. 

Polar Frost® chladivý gel
Polar Frost® chladivý gel přínáší výhody tradiční chladivé terapie. Obohacený o přírodní 
aktivní složky jako mentol a aloe vera se stává nejblahodárnější formou chladivé terapie. 
Mentol poskytuje dlouhodobý chladivý efekt, zatímco aloe vera podporuje a zvyšuje 
účinky gelu Polar Frost® díky jeho unikátním vlastnostem při zranění a péči o kůži. Gel 
má mírné a dlohotrvající chladivé účinky zabezpečující bezpečné použití. Chladivý gel 
Polar Frost® působí na všechny hlavní symptomy bolestí lokálních měkkých tkání. Gel 
Polar Frost® je k dostání jako 150 ml tuba, 75 ml roll-on, 500 ml láhev s dávkovačem  
a 5 g sáčky.

Gelová vajíčka Eggsercizer
Gelová vajíčka „Eggsercizer“ se používají pro cílený trénink prstů, ruky, zápěstí  
a předloktí. Pomáhají obnovovat jejich funkci a sílu. Eggsercizer je ideální pro  
rekonvalescenci po mrtvici, artritidu, rehabilitaci a snižování stresu. Používají se jak 
nahřátá, tak nenahřátá. Jejich tvar kopíruje přirozené kontury dlaně. Pravidelným  
cvičením dochází ke zlepšení úchopu, zvyšování zručnosti a pohyblivosti  
a rozvoji motorických schopností. Používají se rovněž ke snížení stresu. Jsou k dostání  
v oranžové barvě (provedení extra soft) a zelené (soft). Na mechanická poškození  
se záruka nevztahuje. Péče - myjte vajíčka v teplé mýdlové vodě. Usušte je jemým  
čistým ručníkem. K odstranění lepkavosti použijte pudr.
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