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Comfort Fit Ankle & 
Wrist Weight  Thera-Band

Indicações: o Comfort Fit Ankle & Wrist Weight  
Thera-Band é ideal para treinamento de equilíbrio, 
exercícios de estabilização, treinamento esportivo e 
programas de exercícios domiciliares. 

Característica: confeccionado em velcro, neoprene e anel 
de metal de três diferentes cores correspondente a cada 
peso.

Restrição de uso: indicação pro�ssional.

Aplicação do produto: o Comfort Fit Ankle & Wrist 
Weight  Thera-Band é de fácil utilização, podendo ser 
utilizado para reabilitação de pacientes além de oferecer 
mais versatilidade para o treinamento de força. As 
indicações e instruções a respeito do uso do produto 
dever ser fornecido pelo pro�ssional.

Instruções de lavagem: lavar manualmente com água 
fria e sabão neutro. Secar em temperatura ambiente. 

Precauções: consulte um pro�ssional especializado antes 
de iniciar os exercícios. Nos primeiros dias poderá sentir 
dor em algum músculo, caso a dor persista por mais de 
quatro dias procure um pro�ssional.

Composição: velcro, neoprene e metal.

Armazenagem: armazenar o produto sob temperatura 
ambiente (15ºC à 30ºC), em local livre de poeira.
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