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Fitvibe Smart
 I sin helhed udviklet med basis i kundskaben og
erfaringen fra Fitvibe 600 og Excel serien.
 Beregnet til privatmarkedet
 Tysk produceret
 Lanceret i hele verden den 18-04-2007
Vibrationsplatformen
 63cm Ø
 Single motor teknologi
 Vertikale vibrationer
 2 amplituder
 3 hastigheder (30-35-40 Hz)
 Transportvogn for enklere flytning
 Maksimal tilladt vægtbelastning 150 kg
 2 monteringspunkter til stropper
 Nettovægt 65kg
Håndtaget
 Ergonomisk design
 Tydeligt display med integrerede
træningsprogrammer
 Fjernbetjening
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Standard tilbehør
1
1
1
1

sæt stropper
fjernbetjening
“smart” guide brugsanvisning
træningsplakat

Farver
 Hvid
 Sølvgrå
 Rød
 Andre farver mod et tillæg på Euro 400
Garanti
Fitvibe Smart er udviklet og lavet til det private
marked og er af den grund ikke beregnet til
kontinuerlig og kommerciel brug.
Garantiperiode: 2 år med en maksimal brug af
1000 timer. Er der behov for mere intensiv brug
anbefales vores professionelle plader fra Excel
serien. Ved brug 3 x om ugen i 25 min. varer
Smart pladen i 15 år!!
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Operating System

Main Menu
Relaxation & Massage
Tonification upper body
Tonification lower body
Stretching
Body Shaping
Free
Make Selection
Main Menu
Level 1
Level 2
Level 3

Operativ System
 Placeret i midten af håndtaget og tilgængeligt fra
siddende og stående position)
 5 programmer
4 niveauer af de forskellige træningsprogrammer
Forklarende billeder på displayet som gør det
enklere at træne rigtigt
Alle indstillinger er fuldt programmerede!
 Fri træning!
 3 indstillingsmuligheder
 2 højder af vibrationerne!
 træningstid indtil 180 sek. pr. øvelse

Level 4
Make Selection
Main Menu
30Hz

30 sec
Make Selection

My Fitvibe Parameters
Low

45 sec

Low / High
Hz

Time

35

180

Select and … Start
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Ved at træne Fitvibe Smart opnår du følgende:
•

Stimulering af 100% af muskelfibrerne. Op til 3 gange så mange muskelfibre
aktiveres og trænes i forhold til traditionel træning

•

Dramatisk forøgelse i styrke - både dynamisk og eksplosiv. Studier har vist
resultater med op til 30 % bedre resultater ved blot 15 % af den samlede
træningsmængde i forhold til traditionel styrketræning

•

Betydelig mindre belastning på led, ligamenter og sener. Dette sikrer dig mod
overbelastningsskader under træning og træningsformen giver samtidig bedre
bevægelighed og smidighed

•

Kraftig forbedret blodcirkulation.

•

Øget knogledensitet (tæthed) og stærkere benvæv. Vibrationstræningens
oprindelse for mere end 40 år siden ligger i ønsket om at kunne helbrede
knogleskørhed ... Med vibrationstræning tilbydes den eneste træningsform kendt
idag hvor man rent faktisk kan øge knogledensiteten hos mennesket!

•

Forbedret fleksibilitet, balance og bevægelse
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Anvendelsesområder for Fitvibe Smart indenfor
Træning / Rehabilitering
og Anti-Aging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øget styrke og bevægelighed
Bedre balance
Eksplosiv styrke
Aktiverering af alle muskler og muskelfibre
Øget blodcirkulation
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Udstrækning
Styrke svag / svært aktivérbar muskulatur
Smertelindring
Velvære
Anti-Cellulit behandling
Vægttab og bodyshaping
Øget blodcirkulation, bidrager til strammere hud og udskillelse af
affaldsstoffer
• Massage
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Fitvibe Smart: Kr 34.900 inkl. moms
• Dertil frakt
• Mulighed for finansiering
For mer information kontakt CreavOn
www.creavOn.com
info@creavOn.com
Tlf: 702 703 15

Smart leveres fra medio juni

