Hos CreavOn finder du Fitvibe Excel … verdens mest avancerede
vibrationsplade, revolutionære X-Bike og fantastiske WaterRower!
Fremtidens træning er her allerede! Og vi vil frygtelig gerne præsentere dig for den!
X-Bike og X-Biking løfter indendørscykling til et højere niveau! Derfor er X-Bike som den første
indendørscykel blevet blåstemplet af den Internationale Cykel Union (UCI). Med sit unikke X-Bar system
indbygget i styret giver X-Bike som den eneste indendørscykel på markedet mulighed for at træne hele
kroppen. Resultatet er højere forbrænding, styrketræning af overkroppen og styrkelse af både
stabilisatormuskulaturen og ryggen. Dertil kommer grip-shift, 100% fritløbende hjul og færdiglavede
træningsprogrammer med tilhørende musik specielt designet til X-Biking.
Desuden kan vi glæde dig med et indblik i vibrationstræningens mange fantastiske fordele og effekter. Vi
har Danmarks mest erfarne team indenfor vibrationstræning, og vi har med Fitvibe Excel Series
markedets mest avancerede vibrationsplade … så find selv ud af hvorfor vibrationstræning er verdens
hurtigst voksende træningsform, og hvorfor bl.a. verdens førende topatleter vender sig mod dette. Med
vibrationstræning kan du træne kroppen på væsentlig kortere tid og med bedre resultater end ved traditionel
styrketræning … og så får du en lang række andre fordele med i købet. Blandt vore kunder der anvender
vibrationstræning er bl.a. FCK og Danish Crown.
Og så kan vi tilbyde dig verdens eneste romaskine, der gør det muligt for dig at ro i vand indendørs!
Kontakt os for mere information om WaterRower!
Hos CreavOn glæder vi os til at give dig ny indsigt og en ny oplevelse! Hvad enten du repræsenterer en
virksomhed eller et træningscenter, har en iværksætter i maven eller er privat interesseret, så kontakt os og
hør, hvad vi kan gøre for dig.
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