
SPECIÁLNÍ NABÍDKA

ČESKÁ VERZE

CARLSBAD PLAZA - KARLOVY VARY
WWW.CARLSBAD-PLAZA.CZ ● TEL.: (+420) 352 441 111 ● RESERVATION@CARLSBADPLAZA.CZ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
1500,- Kč / 1 hodina

ZAHRNUJE CVIČENÍ NA VŠECH 8 PŘÍSTROJÍCH

Rádi byste měli vytvarovanou postavu, posílené a zpevněné svalstvo, zredukovali centimetry
v problémových partiích nebo se potřebujete začít správně hýbat po úrazu? Mít skvělou kondici a
krásnou siluetu má od přírody jen málo z nás, ostatním nezbývá nic jiného než začít s náročným

tréninkovým plánem. Nebo to nemusí být tak těžké?

Sestava 8 rekondičních stolů s regulovatelnou rychlostí nabízí neuvěřitelné množství variant cviků,
čímž se stává univerzální cvičební pomůckou pro všechny věkové skupiny. Deset rychlostních stupňů
umožňuje vhodně kombinovat pasivní cvičení se svalovými kontrakcemi v různých délkách. Zařízení je

tudíž vhodné jak pro rehabilitaci, tak pro účinné tvarování postavy.
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UPPER BODY TONER

HIP WAIST TRIMMER

TUMMY TONER

CIRCULAR – ROWER

WAIST TRIMMER

THIGH TRIMMER

Zlepšuje celkové držení těla, rovná hrudní koš, vypíná
a zeštihluje horní část paží, prsa, břicho, lýtka a
stehna. Účinně odstraňuje bolesti zad způsobené
jednostrannou zátěží.

Posiluje dolní část zad, hýždě, procvičuje stehenní svaly,
vypíná a zeštihluje boky, břicho, pas, zlepšuje tvar hýždí,
rozptyluje celulitidu. Posiluje svaly pánevního dna.

Napíná a zeštíhluje břicho, stehna, lýtka posiluje dolní
část zad. Obnovuje elasticitu svalů v pase a zvyšuje
pružnost celého těla. Výsledkem jehladkéapevnébřicho.

ROWER–veslováníposilujeprsnísvaly, triceps,bicepsaramena.
CIRCULATOR–zlepšuje krevní oběh mírným vibračním pohy-
bem. Uvolní napjaté svaly a zbavuje tělo přebytečné vody a
toxických látek. Dává pocit relaxace a znovunabytí energie.

Posiluje tělo do stran, čímž posiluje a zpevňuje břišní
svaly a svaly v oblasti bederní páteře. Pomáhá zlepšit
svalový tonus celého těla a zeštíhlit linii pasu.

Tvaruje svaly vnitřních a vnějších stran stehen, tvaruje
boky, nohy, pas a vyhlazuje celulitidu. Metabolismus
tukové tkáně je aktivován a dochází k její redukci.

STOMACH HIP TRIMMER LEG TONER
Napíná a zeštíhluje břicho, nohy, stehna, lýtka a
tvaruje hýždě. Rytmickými pohyby rozkládá tukové
polštářky na hýždích, bocích a stehnech. Výrazně
působí proti celulitidě.

Zeštíhluje a tvaruje nohy, boky, hýždě. Posiluje
především stehenní svaly a tvaruje vnitřní a vnější
strany stehen. Procvičuje kyčelní a kolenní klouby,
upravuje cirkulaci krve v dolních končetinách.


