
G3PRO 

Change the Way You Move



TheraGun novej generácie posunie rázovú terapiu na vyššiu úroveň. 

Unikátna trojica, ktorá sa skladá z 16 mm amplitúdy, frekvencie 

a točivého momentu, je teraz doplnená o vlastnú prevodovku, ktorá 

znižuje hlučnosť prístroja o 50%. Životnosť batérie bola navýšená 

o 60%, čo ocenia hlavne profesionálny terapeuti, športovci, tréneri 

a ďalší športový nadšenci, ktorý tak budú môcť využiť dlhšiu dobu 

terapie s prístrojom G3PRO a nebudú musieť stále čakať na nabitie 

batérie. Nová funkcia s dvoma rýchlostnými režimami umožňuje 

štandardnú rýchlosť 2400 ot./min a teraz aj novú rýchlosť zníženú 

na 1750 ot./min pre citlivé oblasti. Prístroj prichádza so šiestimi 

jedinečnými nadstavcami, ktoré lekári vyrobili pre rôznu variabilitu 

použitia vzhľadom k ľudskému telu, jeho potrebám a poraneniam/

ochoreniam. Prístroj bol síce kompletne prepracovaný, ale všetky 

jeho doterajšie privilégia, ktorými disponoval v nižšej rade, zostali 

zachované. TheraGun G3PRO bol navrhnutý tak, aby zmenil Váš 

pohľad na terapiu pre pohodlný pohyb.

We are Percussive Therapy G3PRO  
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50%
Redukcia hluku

60%
Väčšia výdrž batérie

Dva
Rýchlostné režimy

16mm
Amplitúda

Nový Theragun G3PRO



Úľava od bolesti 
• 2400 ot/min

• Vibračný tlak, ktorý je vyvíjaný na svaly, aby sa uvoľnili bolestivé spúšťové body 
  robí 27kg

• 6 nadstavcov pre cielenú liečbu svalov

• 16mm amplitúda poskytuje hlbšiu svalovú liečbu

• Podporuje celkový rozsah pohybu bez bolesti

• Účinná úľava od bolesti

• Lepší spánok

• Podporuje lepšie držanie a vnímanie tela

• Zbavuje telo stuhnutosti napr. pri cestovaní

• Nahrádza vyťahovanie v každodennej rutine

• Uvoľňuje svalové kŕče. Čo pomôže svalom doplniť novú energiu a lepšie sa hydratovať

G3PRO 
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Výhody a využitie

Fitness
 • Regenerácia celého tela behom 15 minút

• S prístrojom sa dostanete až na 90% svojho tela vďaka otočnému ramenu 

  a ergonomickej rukoväti

• Zrýchľuje zahriatie svalov pred tréningom a po tréningu napomáha k rýchlejšej 
  regenerácií svalov tým, že zacieli na každú svalovú skupinu počas doby 15 sekúnd 
  pre celkovú terapiu

• Používa sa na každú svalovú skupinu zvlášť a to počas doby 2 minút na jednu 
  svalovú skupinu, aby sa znížila bolestivosť svalov

• Prístroj TheraGun zlepšuje svalovú koordináciu a mobilitu, vďaka uvoľneniu 
  spúšťových bodov vo svaloch a tým predchádza zraneniu

We are Percussive Therapy

Wellness

• Uvoľňuje bolestivé a stuhnuté svaly pomocou amplitúdy, frekvencie a točivého 
  momentu
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G3PRO

Nadstavce

Dodávané príslušenstvo Ďalšie príslušenstvo

Veľká lopta
Veľké svalové skupiny

Úroveň masáže

Štandardná lopta
Bežné použitie

Úroveň masáže

Klin
Trenie ramien alebo IT

Úroveň masáže

Palec
Terapia spúšťových bodov

Úroveň masáže

Kužeľ
Presná liečba svalov

Úroveň masáže

Tlmič
Citlivé oblasti alebo v blízkosti kostí

Úroveň masáže

2x G3PRO Batéria
Nabíjačka

Nabíjací stojan
Cestovný adaptér



Štandardná

Kov a plast 

12mm 

2 Roky

Štandardný

Štandardný

Doplnok

Doplnok

4 PozícieOtočné rameno Prispôsob. kovová doska

16mmAmplitúda Materiál 

27KgMaximálna sila Priemer držadla

2Počet batérií Maximálna záruka

75 MinútVýdrž batérie Kufor

 2.5 AhKapacita batérie Vak na príslušenstvo

 4Počet článkov batérie Nabíjací stojan

ŠtandardnáNabíjačka Cestovný adaptér 

75 MinútDoba nabíjania
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G3PRO

ZAHRNUTÉ V BALENÍ
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G3PRO 

Prenosný kufrík

Vak na príslušenstvo

Dve batérie

Hlavica – Klin

Hlavica – Palec

Hlavica – Kužeľ

Nabíjačka 

Hlavica – Tlmič

Hlavica – Veľká lopta

Hlavica – Štandardná lopta
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