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Obciążnik ORTEO 1.0 KG M na nadgarstek lub kostkę
 

Cena: 44,00 pln

Opis słownikowy

Producent MSD-BAND

Opis produktu
 

 

Aby szybko poprawić wytrzymałość i muskulaturę wystarczy po prostu włączyć do swojego treningu ciężarki na nadgarstki i kostki.
Niezwykle skuteczne w kształtowaniu i wzmacnianiu ciała, można nosić je wszędzie – w biurze, na zakupach, czy na siłowni. I choć
konieczna będzie jedynie niewielka ilość dodatkowego wysiłku ze strony użytkownika, ciało pracować będzie znacznie intensywniej.
Okazuje się, że trening z takowymi obciążnikami jest niezwykle skuteczny w kształtowaniu i wzmacnianiu ciała - na siłowni, w domu czy
nawet podczas zakupów.

 

 

 

Zastosowanie obciążników:   

 

 

- poprawiają równowagę, koordynację, elastyczność i wytrzymałość,

- gwarantują większe obciążenie dla mięśni,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- pozwalają ćwiczyć kilka partii mięśni jednocześnie,

- zapięcie na rzep daje gwarancję najlepszego dopasowania do kończyny,

 

 

Dostępne w rozmiarach S, M

 

 

Rozmiar
S 0.5 KG
M 1 KG

 

 

Cena dotyczy jednej sztuki!
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