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• sada šesti chytrých propojených 
kostek.

• každá kostka se hladce propojí 
s bezplatnou doprovodnou 
aplikací a odemkne tak kouzelný 
svět mnoha vašich oblíbených 
i nových her s kostkami.

• inovativní technologie zabalená 
do elegantního, kompaktního 
a lehkého designu

• Skvělé pro všechny věkové 
kategorie: děti, rodinu i dospělé.

Vlastnosti:

• sledování orientace a pohybu

• světelný systém - chladné RGB 
LED efekty pro vizuální signály

• kompatibilita: iOS a Android

• rychlonabíjení: 10 sekund nabíjení 
= 2 hodiny hraní

Technické údaje:

• váha produktu: 245,7 g

• Bluetooth verze 5.0

Balení obsahuje:

• 6x kostka

• více než 10 her zdarma

• nabíjecí pouzdro (baterie nejsou 
součástí balení)

• pouzdro

• stojan na mobilní telefon/tablet

GoDice 6 Pack

GDN1-Set6
3699 Kč
850007562175

https://www.ingredieuropa.com/product/GDN1-Set6
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• praktický doplněk na nošení platebních či jiných karet

• navrženo s ohledem na styl a funkčnost

• silné magnety se lehce přichytí na zadní stranu krytu Pitaka 
MagEZ/MagEZ Pro

• není kompatibilní s modelovou řadou „Air Case“

• pouzdro je odstíněné, takže vaše karty budou v bezpečí*

• přihrádky pro 2 karty

• materiál: PU kůže

• *nedoporučuje se využívat s magnetickými kartami v důsledku 
následné demagnetizace

Pitaka MagEZ Card Sleeve 3, black

CS3001
999 Kč
8594184314166

https://www.ingredieuropa.com/product/CS3001
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Plně bezdrátové kompresní boty

Klíčové vlastnosti

• Plně bezdrátové s integrovanými 
vnitřními pumpami

• Integrovaný, jednodotykový ovládací 
panel

• Patentovaná technologie TruGrade 
Technology™ pro co nejbezpečnější 
a nejpřesnější aplikaci tlaku

• Patentovaná technologie FastFlush 
Technology™ pro úplné nafouknutí 
a vyfouknutí za 60 s

• 4 časové intervaly (20 min, 40 min, 
60 min a nepřetržitý)

• 4 nastavení tlaku (25, 50, 75, 100 
mmHg)

• 240minutová výdrž baterie

• Snadno čistitelný, hygienický design

• Další funkce prostřednictvím 
připojení Bluetooth k aplikaci 
Therabody již brzy.

Rozměry a hmotnost

• 118,1 cm (délka) x 13,2 cm (šířka) x 38,3 
cm (výška)

• 2,03 kg jedna nohavice

Benefity

• Zlepšuje krevní oběh a lymfatickou 
drenáž

• Snižuje opožděný nástup svalových 
bolestí

• Snižuje otoky a ztuhlost

• Zmírňuje svalovou únavu

• Technologie TrueGrade zajišťuje 
bezpečné a přesné působení tlaku

RA02101-01
24999 Kč
810036056960

RA02097-01
24999 Kč
810036056915

RA02093-01
24999 Kč
810036056878

Therabody RecoveryAir JetBoots
– Large

Therabody RecoveryAir JetBoots
– Medium

Therabody RecoveryAir JetBoots
– Small

https://www.ingredieuropa.com/product/RA02101-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02097-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02093-01
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RA02291-01
19499 Kč
810036057349

RA02287-01
19499 Kč
810036057318

RA02283-01
19499 Kč
810036057264

Therabody RecoveryAir Prime
– Large

Therabody RecoveryAir Prime
– Medium

Therabody RecoveryAir Prime
– Small

Pokročilá komprese  
zjednodušená pro každého

Klíčové vlastnosti

• Patentovaná technologie TruGrade 
Technology™ pro co nejbezpečnější 
a nejpřesnější aplikaci tlaku.

• Patentovaná technologie FastFlush 
Technology™ pro úplné nafouknutí 
a vyfouknutí během 60 s.

• 4 časové intervaly (20 min, 40 min, 
60 min a nepřetržitý)

• Nastavitelný rozsah tlaku (20-100 
mmHg v krocích po 10)

• Nastavitelná doba udržení a uvolnění 
tlaku (1 - 60 sekund)

• Životnost baterie 180 minut

• Snadno čistitelný, hygienický design

• Další funkce prostřednictvím 
připojení Bluetooth k aplikaci 
Therabody již brzy.

Rozměry pumpy

• 21,0 cm (d) x 13,7 cm (š) x 8,8 cm (v)

Hmotnost pumpy

• 1,46 kg

Benefity

• Zlepšuje krevní oběh a lymfatickou 
drenáž

• Snižuje opožděný nástup svalových 
bolestí

• Snižuje otoky a ztuhlost

• Zmírňuje svalovou únavu

Technologie TrueGrade zajišťuje 
bezpečné a přesné působení tlaku

https://www.ingredieuropa.com/product/RA02291-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02287-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02283-01
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RA02303-01
36199 Kč
810036057462

RA02299-01
36199 Kč
810036057424

RA02295-01
36199 Kč
810036057387

Therabody RecoveryAir PRO
– Large

Therabody RecoveryAir PRO
– Medium

Therabody RecoveryAir PRO
– Small

Plně přizpůsobitelný pneumatický 
kompresní systém

Klíčové vlastnosti

• Patentovaná technologie TruGrade 
Technology™ pro co nejbezpečnější a 
nejpřesnější aplikaci tlaku

• Proprietární technologie FastFlush 
Technology™ pro úplné nafouknutí a 
vyfouknutí během 60 s.

• 4 přednastavené programy (zahřívací, 
zotavovací, izolační a intervalový) 
nebo režim PRO pro volný styl.

• 4 cykly nafukování (sekvenční, 
vlnový, izolační a průtokový)

• Nastavitelné časové parametry (10 - 
90 min.)

• Nastavitelný rozsah tlaku (20 mmHg 
- 100 mmHg)

• Nastavitelná doba udržení a uvolnění 
tlaku (1 - 60 sekund)

• Zónová regulace tlaku v jednotlivých 
komorách

• Životnost baterie 240 minut

• Snadno čistitelný, hygienický design

• Další funkce prostřednictvím 
připojení Bluetooth k aplikaci 
Therabody již brzy.

Rozměry pumpy

• 23,3 cm (d) x 14,2 cm (š) x 15,4 cm (v)

Hmotnost pumpy

• 2,14 kg

Benefity

• Zlepšuje krevní oběh a lymfatickou 
drenáž

• Snižuje opožděný nástup svalových 
bolestí

• Snižuje otoky a ztuhlost

• Zmírňuje svalovou únavu

• Technologie TrueGrade zajišťuje 
bezpečné a přesné působení tlaku

https://www.ingredieuropa.com/product/RA02303-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02299-01
https://www.ingredieuropa.com/product/RA02295-01
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TF02226-01
11099 Kč
810036056748

TF02222-01
11099 Kč
810036056700

Therabody TheraFace PRO 
Black/Gold

Therabody TheraFace PRO 
White/Rose Gold

Špičkový přístroj pro zdraví obličeje
• Relaxační masáž obličeje se setkává 

s oblíbenými ošetřeními obličeje, a to vše 
v jednom přístroji. Snižte napětí a uvolněte 
obličejové svaly pomocí perkusní terapie díky 
Theragun, která je nyní určena pro obličej. 
Tento víceúčelový přístroj se tím nezastaví 
- od tónování pleti díky mikroproudu až 
po omlazující světelnou terapii. Můžete 
kombinovat a přizpůsobovat si více ošetření 
pro zdraví obličeje než s jakýmkoliv jiným 
přístrojem.

Design příslušenství
• Snadno posuvné magnetické kroužky, 

Modulární konstrukce umožňuje současné 
použití vybraných terapií.

Perkusní nástavce
• Amplituda 3 mm, 3 rychlosti (1750, 2100, 2400 

úderů za minutu)

Benefity
• 1. Perkusní terapeutické nástavce - uvolňují 

napětí v obličeji, čelisti, krku a hlavě. Snižuje 
drobné bolesti obličejových svalů. Jemná 
amplituda 3 mm.

• 2. Mikroproudový kroužek - Zpevňuje a vypíná 
pokožku. Zlepšuje svalový tonus v obličeji/
krku. Jemná stimulace pomáhá zpevnit 
a vypnout pleť pro mladistvý lesk.

• 3. LED světelný kroužek: Červená světelná 
terapie - Pomáhá redukovat vrásky kolem očí.

• 4. LED Light Ring: Blue Light Therapy - Pomáhá 
redukovat mírné až středně silné akné.

• 5. LED světelný kroužek: Červené + 
infračervené světlo - Pomáhá redukovat 
vrásky kolem očí. Zahřívání dočasně snižuje 
bolest.

• 6. Čisticí kroužek - Odstraňuje nahromaděné 
nečistoty, olej a zbytky. Čištění na bázi úderů 
zlepšuje odstraňování nečistot blokujících 
póry a odumřelé kůže.

https://www.ingredieuropa.com/product/TF02226-01
https://www.ingredieuropa.com/product/TF02222-01


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 18. týden  | 2. května

TF02230-01
2749 Kč
810036056786

TF02271-01
2749 Kč
810036056823

Therabody TheraFace 
Hot & Cold Rings Black

Therabody TheraFace 
Hot & Cold Rings White

Sada kroužků pro horkou a studenou 
obličejovou terapii

• Horký kroužek - snižuje napětí 
a bolest, zvyšuje průtok krve. 
Studený kroužek - pomáhá snižovat 
otoky pod očima. Snižuje bolest, 
zánět a svalové křeče.

Používání zařízení TheraFace PRO

• Horké i studené kroužky lze používat 
se sérem nebo hydratačním krémem 
podle vlastního výběru.

• Horký kroužek nepoužívejte, 
pokud máte melasma nebo 
hyperpigmentaci, zejména pokud se 
mírným teplem zhoršuje. 

• Studený kroužek lze použít současně 
s jakýmkoli perkusním nástavcem pro 
individuálnější ošetření.

https://www.ingredieuropa.com/product/TF02271-01
https://www.ingredieuropa.com/product/TF02230-01
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• Batohy Standard Issue o objemu 18 litrů, které jsou 
vhodné pro víkendové bojovníky i stálé cestovatele, 
jsou plně nabité prostorem pro vaše vybavení 
a ještě k tomu s detaily, jako je více přihrádek na 
různých snadno přístupných místech, hrudní popruh 
a ergonomický design. Vezměte si všechny základní 
věci a vydejte se na průzkum!

• Robustní samostatné tělo, ergonomické tvarované 
polstrování pro maximální pohodlí a pohodlná 
rukojeť z pěny.

• Materiály odolné proti povětrnostním vlivům, 
vyhrazený boční přístup a úložný prostor pro 
notebook (kompatibilní s 13“) a průchozí popruh pro 
bezpečné připevnění k cestovnímu zavazadlu.

• Prostorný interiér s více organizačními přepážkami, 
několika přihrádkami a kapsami a horní skříňkou na 
techniku s fleecovou podšívkou.

• objem 18 litrů

• vyhrazený boční úložný prostor pro notebook

• Ergo-Molding

• materiály odolné proti povětrnostním vlivům

UAG 18L Back Pack, black
– 13“ laptop

982570114040
3099 Kč
812451037678

https://www.ingredieuropa.com/product/982570114040
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982570119797
3099 Kč
812451037692

981830114061
3299 Kč
812451033526

982570113030
3099 Kč
812451037685

982570114061
3099 Kč
812451037784

UAG 18L Back Pack, grey
– 13“ laptop

UAG 18L Back Pack, orange
– 13“ laptop

UAG 24L Back Pack, midnight camo
– 16“ laptop

UAG 18L Back Pack, midnight camo
– 13“ laptop

https://www.ingredieuropa.com/product/982570113030
https://www.ingredieuropa.com/product/982570114061
https://www.ingredieuropa.com/product/982570119797
https://www.ingredieuropa.com/product/981830114061
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UAG U Lucent, black/ice
– MacBook Pro 14“ 2021

UAG U Lucent, black/ice
– MacBook Pro 16“ 2021

134001114340
2299 Kč
840283903175

134004114340
2299 Kč
840283903182

• Řada Lucent poskytuje odolnou každodenní ochranu 
díky rohům odolným proti nárazům, které chrání 
před pády a promáčknutím. Čistý průhledný vzhled 
pro snadné uchopení a prevenci poškrábání nebo 
odření. Moderní, sofistikovaná ochrana pro váš 
notebook.

• kloubová, jednodílná konstrukce

• boční větrací otvory pro nekompromisní proudění 
vzduchu

• snadné uchopení a snadný přístup k portům

https://www.ingredieuropa.com/product/134001114340
https://www.ingredieuropa.com/product/134004114340
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