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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-bolster-do-jogi-morski-p-1282.html

tiguar bolster do jogi
morski
Cena

289,00 zł

Numer katalogowy

TI-BOGRM

Kod EAN

5902860492818

Producent

tiguar

Opis produktu
tiguar bolster należy do akcesoriów przydatnych do praktykowania jogi, relaksacji, a także do medytacji i stretchingu. Został
wykonany z przyjaznych dla środowiska materiałów pochodzenia organicznego.

Nieoceniona pomoc w praktyce jogi
tiguar bolster to idealne rozwiązanie do praktykowania jogi oraz relaksacji. Zapewnia podparcie przy wykonywaniu asan,
doskonale sprawdza się w szczególności w pozycjach odwróconych i skrętach.
Przykładowe asany, przy których wykonywaniu można wykorzystać bolster to Balasana (podparta pozycja dziecka), Supta-
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virasana (leżący wojownik), Supta Baddha Konasana (leżący schwytany kąt) czy Savasana.

Zalety bolstera wypełnionego gryką
Bolster z wypełnieniem z gryki jest ciężki, twardy i elastyczny. Dzięki temu się nie odkształca, nie nagrzewa się i ma
właściwości antypotowe.
Gryka nadaje elastyczność, łatwo daje się formować, dzięki czemu bolster dostosowuje się do kształtu ciała, dając
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Zastosowanie dodatkowego pokrowca zwiększa wytrzymałość i uniemożliwia wysypanie
się wsadu, ułatwia to również pranie i czyszczenie. Ponadto, wypełnienie gryką zapewnia cyrkulację powietrza, co zwiększa
komfort treningu.

Materiały przyjazne dla środowiska
W bolsterze użyta została tkanina z bawełny organicznej. Z kolei nadruk na tkaninie wykonany jest z farb ekologicznych.
Stanowi to wyraz dbałości o ekologię — jest to cechą charakterystyczną większości produktów z jogowej linii tiguar.
Zastosowanie
joga
relaksacja
stretching
medytacja
Mocne strony
materiały pochodzenia organicznego
wytrzymały atestowany materiał
cylindryczny kształt
wzmocnione szwy na narożnikach i uchwycie
poręczny, specjalnie usztywniony uchwyt zapewniający wygodę
polska produkcja
dostępne kolory: śliwka, morski, grafit
Ważne informacje

wymiary: długość: 66 cm; średnica: 19 cm
waga: 3,6 kg
materiał: organiczna bawełna, sznurek bawełniany, regulator PVC, rzep PVC
wypełnienie: łuska gryki
kolor: grafit
maksymalna waga użytkownika: 150 kg
kraj pochodzenia: Polska
Okres gwarancji: 12 miesięcy
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