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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-hantle-winylowe-0-5-kg-box-p-37.html

tiguar hantle winylowe
0,5 kg BOX
Cena

23,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-HW0005BOX

Kod EAN

5906660029007

Producent

tiguar

Opis produktu

Winylowe hantle tiguar są uwielbiane przez klientów klubów fitness i użytkowników domowych, którzy cenią je za jakość
wykonania, trwałość i fitnessowy design.
Nasze hantle dostępne od wagi 0,5 kg do 5 kg pozwalają „oswoić się” z treningiem z wykorzystaniem hantli każdej, nawet
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najbardziej niedoświadczonej i czującej się niepewnie w ćwiczeniach z obciążeniami osobie sprawiając, że nabiera się apetytu
na trening!

Wielowymiarowe korzyści treningu z hantlami
Ćwiczenia z wykorzystaniem hantli winylowych to często element zajęć fitness oraz element treningu ogólnorozwojowego,
poprawiający siłę i wytrzymałość. Pozwala wzmocnić mięśnie, wysmuklić ciało i przygotować je do kolejnych wyzwań
treningowych. Ćwiczenia z hantlami o niższych wagach są pomocne w opanowaniu poprawnej techniki oraz w budowaniu
ogólnej sprawności.
Tymczasem hantle to sprzęt wciąż jeszcze głównie kojarzony z treningiem kulturystycznym i budowaniem masy mięśniowej,
a tym samym – często szerokim łukiem omijany zwłaszcza przez kobiety, które boją się przyrostu masy mięśniowej lub tego,
że nie będą potrafiły z nimi ćwiczyć. Dlatego nasze hantle o niższych wagach i przyjaznym designie pomagają w przełamaniu
tych obaw i w przekonaniu, że trening z wykorzystaniem hantli przynosi wielopłaszczyznowe korzyści dla zdrowia, kondycji
i sylwetki ćwiczących, a przy tym – wcale nie jest trudny!

Jakość i wygoda
Hantle winylowe tiguar zostały stworzone z myślą o wykorzystaniu ich w klubach fitness – dlatego, aby móc sprostać
codziennemu, wielogodzinnemu użytkowaniu, ich jakość i trwałość są tak wysokie! Z tej jakości korzystają także osoby
ćwiczące w domu chcące wyposażyć swoją domową siłownię w sprawdzony sprzęt z najwyższej półki.
Ergonomiczna budowa i dostosowanie średnicy rączki do chwytu sprawiają, że trening z nimi jest bardzo wygodny, a dzięki
antypoślizgowej powierzchni – bezpieczny.
W klubie fitness winylowe hantle tiguar o wyjątkowej kolorystyce nowocześnie i estetycznie wyglądają na stojaku tiguar smart
lub tiguar brave, nadając charakteru i porządkując przestrzeń na sali fitness lub siłowni.
Ceny hantli winylowych na naszej stronie dotyczą kompletu 2 szt.
Zastosowanie
trening wzmacniający
modelowanie sylwetki
trening mobilizujący
rozgrzewka
hantle o małych wagach wykorzystywane są także w rehabilitacji
Mocne strony
wysoka jakość
ergonomiczny kształt
brak ostrych krawędzi
antypoślizgowa powierzchnia
wyjątkowa kolorystyka
sprzedawane w komplecie 2 szt. w ładnym kartonowym pudełku
możliwość przechowywania na stojakach tiguar smart lub tiguar brave
Ważne informacje

Dostępne wagi i kolory:
0,5 kg — śliwka
1 kg — morski
1,5 kg — oliwka
2 kg — szary jasny
3 kg — malina
4 kg — bakłażan
5 kg — szary ciemny
Tworzywo: żeliwny rdzeń w winylowej powłoce
Okres gwarancji: 12 miesięcy
W trakcie użytkowania

Przechowywać z dala od promieni UV, rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych. Po użyciu dobrze jest przetrzeć
hantle wilgotną ściereczką i odłożyć do wyschnięcia w odpowiednim miejscu.
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Jak ćwiczyć z hantlami? Obejrzyj film z ćwiczeniami!
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