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SteelFit paket za boljši trening rok
Kategorija: Kozmetika
Dobavljivost: predvidena dobava 09.03.2021
Šifra: 2654

Cena: 44,82€ 49,80€

(slika je simbolična)

Velikost: L, XL

Kratek opis
Paket za boljši trening rok vsebuje dva izdelka, ki se odlično
dopolnjujeta - SteelFit Guns of Steel in rokave SteelFit Blood
Flow Restriction Training Sleeves.
Paket za boljši trening rok vsebuje dva izdelka, ki se odlično
dopolnjujeta - SteelFit Guns of Steel in rokave SteelFit
Blood Flow Restriction Training Sleeves.
Guns of Steel® je napreden izdelek, katerega aktivne
sestavine ugodno vplivajo na vzdržljivost, povečajo
vaskularnost, vplivajo na "napumpanost" mišic in pospešijo
regeneracijo. Idealen je za vse ﬁtnes navdušence, ki želijo
največ od svojega treninga.
Več o izdelku Guns of Steel si lahko preberete TUKAJ.
SteelFit Blood Flow Restriction Training Sleeves so rokavi, ki
omogočajo omejitev pretoka krvi na predelu rok. Omogočajo
lažjo izolacijo mišic rok pri treningu, mišično rast in boljšo
regeneracijo.
Več o izdelku SteelFit Blood Flow Restriction Training Sleeves
si lahko preberete TUKAJ.
Pomoč pri izbiri velikosti:
• Velikost L ustreza posameznikom z obsegom bicepsa od
30,5 cm do 40,5 cm
• Velikost XL ustreza posameznikom z obsegom bicepsa od
40,5 cm do 53 cm

UPORABA:
Izdelek Guns of Steel uporabimo 5 do 10 minut pred
treningom. Tanko plast nanesemo na področje bicepsa in
tricepsa ter s krožnimi gibi masiramo, da se vpije. Pred
treningom rok si nadenemo rokav.

DEKLARACIJA
STEELFIT GUNS OF STEEL 89 ml
Guns of Steel je napreden izdelek, katerega aktivne sestavine
ugodno vplivajo na vzdržljivost, povečajo vaskularnost,
vplivajo na »napumpanost« mišic in pospešijo regeneracijo.
Idealen je za vse ﬁtnes navdušence, ki želijo največ od
svojega treninga.
UPORABA: Izdelek uporabimo 5 do 10 minut pred treningom.
Tanko plast nanesemo na področje bicepsa in tricepsa ter s
krožnimi gibi masiramo, da se vpije. Po potrebi izdelek
ponovno nanesemo. Po uporabi izdelek dobro zaprite. Izdelek
je v obliki roll on-a.
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte na področju obraza in
vratu. Po uporabi si temeljito operite roke. Če izdelek pride v
stik z očmi ali drugimi sluznicami, jih nemudoma izperite z
večjo količino vode. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Samo
za zunanjo uporabo! Uporabo izdelka vam odsvetujemo, če
ste preobčutljivi na katero od sestavin (preizkus majhne
količine izdelka na notranji strani podlakti). Koristni učinki se
lahko izrazijo le, če se hkrati z uporabo primerno prehranjujete
in ste ﬁzično aktivni.
Distributer: Maksimum d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/ 43 660 24
www.maxximumshop.si, www.maxximum.si
Dobavitelj: LP-Sports, Feldstr. 14, 85229 Indersdorf, Nemčija
Država porekla: ZDA
SESTAVINE (INCI) so navedene na embalaži. Uporabno 12
mesecev po odprtju.

