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Пролет Йорданова

Ф

итнесът е мода, начин на живот, източник
на удоволствие.
Свободата от
движението, адреналинът, приливът на позитивна енергия изпълват тялото с наслада, подобна на тази, която носи
страстният танц с любим партньор.
Във фитнеса партньорът е уредът, с
който тренираме. Затова той трябва да бъ-

Кinesis Personal:
Луксозен стил, ексклузивен дизайн
Кinesis Personal е шедьовърът в дизайнерското оборудване за фитнес. Потребителят
се наслаждава на пълна свобода на движение
и преоткрива възможностите на своето тяло
чрез уникална система за тренировка.
Заниманията във фитнеса стават по-приятни и по-ефективни. Възстановяват се балансът на тялото и ума, осигурява се по-добро качество на живот.
А за търсещите наистина най-доброто е
моделът Heritage GOLD, който е с ръчно нанесено покритие от 24 каратово злато.
Световните знаменитости Мадона, Доменико Долче и Стефано Габана, Силвестър Сталоун, Джорджо Армани, Михаел Шумахер вече
избраха този уред на Technogym .

WELLNESS колекция
за желаещите
да поддържат
форма със стил
де избран със същата прецизност, с каквато подбираме спътника си в живота, за да
бъде хармонията пълна.
За да е изборът гарантирано добър,
трябва да се търси най-доброто. А най-доброто в областта на фитнес оборудването
безспорно са уредите на Technogym, които нямат аналог. Всеки е уникален не само с техническите си характеристики, но
и с дизайна, със свободата, която осигурява при движение, с повика за приключение. Тези уреди доставят наслада, настроеVARIO: ОТСЛАБВАЙ
СЪС СОБСТВЕНО ТЕМПО
Този революционен продукт съчетава
най-иновативните технологии в кардио тренировката. Като изключително толерантен
партньор VARIO следва стъпката на потребителя и автоматично се адаптира към желаното
движение: от класическото движение на степера към свободно движение с по-голяма стъпка.
VARIO елиминира умората и в същото
време осигурява максимален разход на калории. Уредът е лесен за употреба, предлага естествено движение и следва темпото на потребителя. Тези предимства го правят подходящ
както за млади хори, които търсят динамика и забавление по време на тренировката, така и за по-възрастните, които искат да поддържат форма без риск от травми и натоварване
на ставите.
Благодарение на разнообразните възможности, които предлага, уредът се препоръчва
както за центрове за красота, хотели, корпоративни фитнес центрове, така и за дома.

ние, карат ни да мечтаем и да се усмихваме.
Спортът вече не е напрежение и усилие, а
чисто забавление. Точно като общуването
с любимия човек.
Уредите на Technogym са за тези, които бягат от рутината и стандартния фитнес, те са за волни натури, които бродят из
въздуха и вълните в търсене на приключения – неслучайно тези уреди са част от
луксозния лайфстайл на собствениците на
яхти и самолети и техен спътник на борда
при вълнуващите им пътешествия.
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Cardio Wave: НОВАТА КАРДИО ЕРА ЗАПОЧВА
Статуите го превъзнасят, Шекспир
го пародира, а най-голямата верига универсални магазини в САЩ използва специални манекени, проектирани така, че
да го представят най-добре оформено.
Да, става дума за дупето. За да го направим възможно най-хубаво, най-заоблено
и най-сексапилно, ни трябва един фитнес уред и много желание за забавление.
Уредът разбира се е новият Cardio Wave.
Cardio Wave прави истинска революция в кардио тренировкит и не случайно
премиерата му бе в най-добрите фитнес
клубове по света. Това е първият кардио
уред, който укрепва и оформя седалището като оформя мускулите, средната и
долната част на тялото и изгаря калориите по-ефективно, отколкото всеки друг
кардио уред. Освен всички тези полезни
качества Cardio Wave е забавен: благодарение на новото, ритмично движение,
потребителят танцува в такт с любимата
си музика, съчетавайки три упражнения
в едно елегантно движение.
Всички тези уреди красноречиво изразяват концепцията за
Wellness. Можете да ги си ги подарите от изключителния представител на тechnogym за България АТАМА.
www.atama.bg

FLEXABILITY: технология, иновация и здраве
FLEXABILITY е не просто название, което обединява технология,
иновация и здраве. Това е нова серия, която промотира стречинга по нов
и ефективен начин. Серията FLEXABILITY е единственото оборудване за
стречинг, което позволява безопасно и правилно разтягане на основните мускулни групи. Тези уреди измерват и контролират степента на мускулно удължаване при всяка тренировъчна сесия, чиято продължителност
може да се променя. Упражненията с FLEXABILITY са приятни и се изпълняват без треньор. Изключително полезни са за предотвратяване и премахване на болки в гърба.

