Slender life strojee
P edstavujeme Vám revolu ní zp sob pohybové aktivity,
která p ináší vynikající výsledky nejen po stránce zdravotní, ale i po
stránce estetické. Cvi ení probíhá za pomocí rekondi ních stol ,
kde každý z nich je pohán n elektromotorem. Toto cvi ení je vhodné
pro veškeré v kové kategorie žen i muž v etn osob se
zdravotními obtížemi.
Pokud máte problémy pohybového aparátu, trpíte nadváhou
i obezitou, objevují se u Vás p íznaky celulitidy, jste po úrazu i
autonehod , tak tento zp sob fyzické aktivity je ur en práv pro
Vás.
Sestava 7 rekondi ních stol pohán ných elektromotorem, kdy
každý st l je zam en na jinou ást t la.
Na každém z nich se provád jí speciální izometrické cviky
(zpevn ní a uvoln ní svalu), kdy dochází k posilování konkrétních
svalových partií.
Toto cvi ení je srovnatelné s plaváním, kde váhu t la zase
nadnáší voda. Tento pohyb vám není nep íjemný = tzn.
Motorizovaná gymnastika.
Na každém stole, pokud není n jaké zdravotní omezení, se cvi í 10
minut. Postupn se p echází z jednoho stolu na druhý a procvi í
svaly celého t la.
Po celou dobu cvi ení je k dispozici odborný, proškolený
personál.
Sestava je dopln na speciálním masážním strojem ROLO TABLE.
Tento speciální rota ní p ístroj je velice ú inný na problémové
partie. P i správném postupu a pravidelném používání dokáže dob e
namodelovat postavu, pomoci v boji s celulitidou, prokrvit a zmenšit
masírované partie. Využívá jednu z metod tradi ní ínské medicíny
– akupresury.

Cvi ení a ú inky na rekondi ních stolech:
1. SANBAG TABLE
Lehkými pohyby pomáhá rozkládat tukové polštá ky na bocích,
hýždích a stehnech, zárove je zpevní a zeštíhlí.
2. LEG TABLE
Cvi ení napodobuje p ší ch zi. Zeštíhlí a zpevní celé dolní
kon etiny, zvlášt vnit ní a zevní stranu stehen. Procvi uje ky elní a
kolenní klouby a upravuje ob h v dolních kon etinách.
3. SIT UP TABLE
Spole n s Vámi provádí cvi ení "sed a leh", p i kterém posilujete
b išní svaly, stehna, lýtka a bederní partie zad.
4. WAIS,TUMMY, HIP TABLE
Lehce a rytmicky zvedá a spouští nohy. Formuje a zeštíhluje pas,
b icho, boky, posiluje dolní ást zad a zlepšuje tvar hýždí.
5. STRETCH TABLE
Procvi uje celé t lo. Masírováním uvol uje kr ní a bederní páte .
Upev uje hrudní koš, prsa, b icho a lýtka. Zmenšuje nadbytek tuku
na pažích. Zlepšuje celkové držení t la.
6. VIBRATOR TABLE
Dává Vám pocit p íjemné relaxace. Povzbuzuje a zlepšuje krevní
ob h, pomáhá uvol ovat p ebyte nou vodu a toxické látky z t la.
7. SWIM TABLE
Slouží k formování p evážn pasu a bok

.

Ceník:

Služba
Slender life stroje – 7 stol
Slender life stroje – permanentka (10
návšt v, na 4 m síce)
Rollo table – masážní stroj na celulitidu
Rollo table – permanentka
Slender life stroje + Rollo table –
permanentka (10 návšt v, na 4 m síce)

Cena
140,- / 70 minut
1 250,35,- / 10 minut
140,- / 50 minut
250,- / 100 minut
400,- / 400 minut
1 500,-
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