
 

 

 

(بادی گردنی دور)گردنی دور بالشت

 معرفی اجمالی :

بالش گردنی بادی محصولی بسیار ارزان قیمت و مناسب برای استفاده در سفرها و اتومبیل و بسیار کم حجم است، جنس این بالش 

براحتی قابل باد کردن  از جیر بسیار لطیف بوده و دارای یک سوپاپ پستونکی کوچک جهت ورود و تخلیه باد است که با دهان

است

 نقد و بررسی :

هایی از بدن است که پیوسته در حال انقباض است، تا این عضو را ثابت نگه دارد. به این دلیل های گردن انسان جز قسمتماهیچه

ها در حال انقباض یا فعالیت اند تا در هنگامیکه یکی از آنهای گردن به دو قسمت ایزوتونیک و ایزومتریک تقسیم شدهماهیچه

ی های متماددر حال انبساط یا استراحت باشند. اما با این حال ثابت نگه داشتن گردن هنگام فعالیت های گروه دیگراست ماهیچه

مانند رانندگی برای مدت طوالنی عالوه بر احساس خستگی در ناحیه گردن ممکن است باعث بروز مشکالتی مانند آرتروز گردن و 

کنند؛ به همین هنگام سفر به وسایلی نیاز است که فضای کمی را اشغال توجهی به آن موجب دیسک گردن شود. در صورت بی

 دلیل اغلب افراد به دنبال تجهیزاتی باکیفیت در ابعادی کوچک هستند

دن را تواند اطراف گرشود در مواقعی که به صورت مداوم نشسته باشید میبادی که به اصطالح بالش بادی نیز گفته میدورگردنی 

 هایتواند فضایی را برای استراحت کوتاه مدت ماهیچهپر کرده و از تحت فشار بودن ستون فقرات جلوگیری کند. همچنین می

وزن کم این بسته که لش بادی بر روی صندلی خودرو، هواپیما و اتوبوس بهره ببرید. توانید از این باگردن فراهم آورد. شما می

کندشما مهیا می گرم است امکان حمل آن در هنگام سفر را برای حدود 

بالش گردنی بادی محصولی بسیار ارزان قیمت و مناسب برای استفاده در سفرها و اتومبیل و بسیار کم حجم است، جنس این بالش 

براحتی قابل باد کردن  از جیر بسیار لطیف بوده و دارای یک سوپاپ پستونکی کوچک جهت ورود و تخلیه باد است که با دهان

است

این بالشت می تواند در رانندگی های طوالنی مدت با محافظت از گردن شما از مشکالت گردن و شانه پیشگیری نماید

امکان استراحت بدون همچنین با طراحی خاص آن که متناسب با گردن و شانه شما می باشد، در مسافرت های طوالنی مدت 

 گردن درد را به شما میدهد
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 مشخصات محصول

 سانتی متر  ** ابعاد

 گرم   وزن 

 پالستیک  جنس 

 هوا  پر شده با

 دستبا  قابلیت شستشو 

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

      22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 


