Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣTO

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
&

ΑΣΚΗΣΗ
 Καταγράφει ταχύτητα, απόσταση, καρδιακό ρυθμό και θερμίδες.
 Κατάλληλο για οποιαδήποτε χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο.
 Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και την τεχνική της
χειροκίνητης προώθησης του αμαξιδίου .

 Φορητό και ελαφρύ.
 Διπλώνεται γρήγορα και συμπαγώς για αποθήκευση.
Τηλεφωνήστε 2310 214127
Επισκεφτείτε www.orthostatical.gr
Email info@orthostatical.gr

Βελτιώστε τη φυσική κατάσταση, χάστε
βάρος, αποκτήστε δεξιότητες στο αναπηρικό
αμαξίδιο και αυτοπεποίθηση με την απόλυτη
άσκηση σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως στην τηλεοπτική
εκπομπή
THE
SUPERHUMANS
SHOW

Η Απόλυτη Φυσική Κατάσταση & Άσκηση σε Αναπηρικό Αμαξίδιο
Το Invictus Active Trainer αναπτύχθηκε από τους Paul
Cooksey και Scott Smith, ιδρυτές της εταιρείας και δύο
ενεργούς χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

ΔΙΠΛΩΝΕΙ
ΕΥΚΟΛΑ

Ο εξοπλισμός γυμναστικής για χρήστες αναπηρικών
αμαξιδίων δεν ήταν φορητός, ελαφρύς ή εύχρηστος, οπότε
ανέπτυξαν το δικό τους προϊόν, το Invictus Active Trainer
– έναν διάδρομο για αναπηρικά αμαξίδια.

✓

Κατάλληλο για όλους και για όλα τα χειροκίνητα αμαξίδια.

✓

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Έτοιμο για χρήση.

✓

Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και την τεχνική χειροκίνητης προώθησης.

✓

Κάψτε έως 350 kcal κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης 30 λεπτών .

✓

Φορητό και ελαφρύ - διπλώνει εύκολα καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο .

✓

Δωρεάν εφαρμογή καταγραφής, ταχύτητας, απόστασης καρδιακού
ρυθμού και θερμίδων όταν συνδέεται με το τηλέφωνο ή το tablet σας.

✓
✓

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε κλινικές, σε γυμναστήρια ή νοσοκομεία - κυριολεκτικά
οπουδήποτε.
Χρησιμοποιήστε κάθε βραχίονα αυτόνομα, προς τα εμπρός και προς τα πίσω - τέσσερις
ανεξάρτητοι κύλινδροι.

Παρακολουθήστε βίντεο στο

invictusactive.com

Bluetooth ενεργοποιημένο.
Συνδέεται σε δωρεάν εφαρμογή

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε
επίπεδο φυσικής κατάστασης ή στόχο. Θα βελτιώσει την
τεχνική χειροκίνητης προώθησης και θα αυξήσει την ταχύτητα
και την αντοχή των αθλητών. Είναι επίσης ένα φανταστικό
εργαλείο για νέους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων για να
αποκτήσουν δεξιότητες και εμπιστοσύνη σε ένα ασφαλές
περιβάλλον..

Συνδεδεμένη παρακολούθηση
καρδιακού ρυθμού

Κατάλληλο για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης

