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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-koc-do-jogi-v2-overlock-p-1201.html

tiguar koc do jogi V2
overlock
Cena

95,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-JO001V2

Kod EAN

5902860492252

Producent

tiguar

Opis produktu

Nowy koc do jogi tiguar, dostępny w dwóch wersjach – wykończony lamówką bądź overlockiem – to niezastąpiony w praktyce
jogi sprzęt, który wykonaliśmy z materiałów w 100% pochodzących z recyklingu.

Nowa, lepsza jakość
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Joga to naturalny sposób dbania o swoje ciało i umysł, a my w jak najbardziej naturalny i przyjazny dla środowiska sposób
chcemy tworzyć dla Ciebie pomoce, dzięki którym Twoja praktyka będzie jeszcze bardziej efektywna. Dlatego nasz nowy koc
nie tylko posiada nowy, piękny kolor, wzór oraz zwiększoną grubość, ale co najważniejsze – powstał z materiałów, które
zamiast zanieczyszczać środowisko, dostały nowe życie! Koc do jogi tiguar stworzony jest bowiem z materiałów, które w 100%
pochodzą z recyklingu.

Niezmienna funkcjonalność
Koc do jogi idealnie sprawdza się jako pomoc w wielu asanach oraz w relaksacji jako okrycie. Złożony koc podłożysz
w pozycjach leżących pod głowę czy plecy, wykorzystasz go w pozycjach siedzących i odwróconych, będzie pomocny także
w pozycjach klęczących dla osób o bardziej wrażliwych kolanach. Koc, ze względu na swój neutralny kolor, łatwo utrzymać
w czystości.
Wykończenie lamówką zabezpiecza krawędzie koca przed strzępieniem, dlatego to dobry wybór dla klubów fitness, szkół
i studiów jogi, gdzie z jogowych pomocy korzysta wiele osób przez wiele godzin dziennie. Z kolei wykończenie overlockiem
nadaje kocowi surowy, ascetyczny sznyt idealnie współgrający z charakterem jogi. Wybierz wersję idealną dla siebie!
Zastosowanie
joga
relaksacja
Mocne strony
wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu
zwiększona grubość
dwa wykończenia - lamówką bądź overlockiem - do wyboru
Ważne informacje

Wymiary: 150 x 200 cm
Kolor: różne odcienie szarości
Materiał: poliester – 30%, bawełna – 20%, akryl – 20%, polipropylen – 10%, poliamid – 10%, polietylen – 10%
Okres gwarancji: 12 miesięcy
W trakcie użytkowania

Należy prać ręcznie w temperaturze nie przekraczającej 30ºC. Nie prasować, suszyć rozwieszony lub rozłożony na płasko,
następnie złożyć. Koc może być czyszczony chemicznie po poinformowaniu pralni o składzie chemicznym koca.
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