FITPLAY- EXCLUSIVE SPORTING GOODS

Pas neoprenowy Fitplay
www.fitplay.eu

Noszenie pasa neoprenowego i wykonywanie czynności ruchowych jest najlepszym sposobem na
uzyskanie satysfakcjonujących efektów. Pas ogrzewa równomiernie powierzchnię ciała i przyczynia
się do szybszego spalania tkanki tłuszczowej nawet o 30%.
Działanie neoprenu polega na miejscowym podniesieniu poziomu przemiany materii w tym obszarze.
Efektem jest przyspieszone spalanie podskórnej tkanki tłuszczowej oraz redukcja „skórki
pomaraoczowej”.
Jedynym warunkiem skuteczności działania pasów jest pozostawanie w ruchu:
- siłownia, fitness,
- jazda na rowerze,
- jazda na nartach,
- bieganie,
- gry zespołowe,
- spacery,
- prace domowe i ogrodowe.
Pasy neoprenowe doskonale zapobiegają oziębieniu organów wewnętrznych (nerek, pęcherza
moczowego) podczas jazdy na motorze, rowerze oraz przy uprawianiu sportów zimowych i wodnych.
Znakomicie ujędrniają skórę- regularne stosowanie pasów przyspiesza spalanie podskórnej tkanki
tłuszczowej, dlatego zaraz po rozpoczęciu stosowania zauważalny jest efekt w postaci większej
sprężystości i jędrności skóry.
Ważne:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie używad na wrażliwą skórę.
Wyprad przed użyciem.
Wziąd prysznic po użyciu produktu aby zapobiec podrażnieniu skóry.
Nie zaleca się spania w pasach.
Prad w letniej wodzie i suszyd w temperaturze pokojowej.

UWAGA:
Jeśli na ciele wystąpią podrażnienia, zaniechaj używania pasów.
PRANIE:
Zalecane jest pranie w letniej wodzie. Nie prad w pralce, nie suszyd w suszarce! Suszyd w
temperaturze pokojowej.

Gwarancja:
Gwarantujemy, że produkt nie posiada żadnych wad. Gwarancja ta obowiązuje przez dwa lata od
daty zakupu.
1. Gwarancja naprawy: jeżeli produkt nie działa prawidłowo w okresie objętym gwarancją i jest
to spowodowane usterką materiałową, zastrzegamy sobie prawo do jego naprawy na koszt
własny z uwzględnieniem poniższych ograniczeo lub wymianę na nowy. Usługa naprawy
będzie zawierała wszelkie niezbędne czynności, jak również koszt części zamiennych.
2. Ograniczenia: gwarancja nie zostanie uwzględniona i będzie unieważniona, jeżeli produkt nie
zostanie zapakowany w odpowiedni sposób, a w czasie transportu ulegnie uszkodzeniu.
Naprawa lub wymiana produktu następuje tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu
(faktura lub paragon). Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprawidłowego użytkowania produktu również w stosunku do osób trzecich.
3. W jaki sposób korzystad z usług serwisowych. W przypadku przesłania produktu do naprawy,
należy zapakowad go w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu, jak
również w miarę możliwości załączyd informację opisującą przyczynę reklamacji.
4. Aby skorzystad z możliwości zwrotu towaru, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego
dokonano zakupu.
Gwarant:
Optiner S.A.
Dragany 24B
23-145 Wysokie
(PACZKI ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ODBIORCY NIE BĘDĄ ODBIERANE).
Przed odesłaniem produktu do serwisu, skontaktuj się z gwarantem na adres: bok@fitplay.eu w
sprawie nadania numeru RMA. Przesyłki bez widocznego numeru RMA, nie będę przyjmowane do
serwisu.

