FITPLAY- EXCLUSIVE SPORTING GOODS

Spodenki neoprenowe Fitplay
www.fitplay.eu

Najlepszy sposób na uzyskanie satysfakcjonujących efektów to wykonywanie
czynności ruchowych i jednoczesne noszenie szortów bezpośrednio na gołym ciele. Szorty
ogrzewają równomiernie powierzchnię ciała i przyczyniają się do szybszego spalania tkanki
tłuszczowej. Dzięki systematycznemu noszeniu szortów, podczas wykonywania ćwiczeń, następuje
wzmocnienie procesu redukcji niepożądanej tkanki tłuszczowej nawet o 30%.
Działanie neoprenu polega na miejscowym podniesieniu temperatury ciała
a w rezultacie zwiększeniu przemiany materii w tym obszarze. Efektem jest przyspieszone
spalanie tkanki tłuszczowej oraz redukcja „skórki pomarańczowej”. Nasze spodenki neoprenowe
doskonale pomagają w walce z cellulitem. Ich niewątpliwą zaletą jest wspaniała izolacja termiczna, co
ma ogromne znaczenie w mroźne i wietrzne dni.
Jeżeli ćwiczysz intensywnie lub wykonujesz zwyczajne, codzienne prace domowedlaczego miałbyś nie osiągnąć nawet o 30% lepszych rezultatów? Nie musisz stosować diet,
wydawać pieniędzy na drogi sprzęt fitness. Wystarczy założyć spodenki i wykonywać codzienne
czynności. Efekty na pewno Cię zaskoczą!
Jedynym warunkiem skuteczności działania spodenek jest pozostawanie w ruchu:
- siłownia, fitness
- jazda na rowerze
- jazda na nartach
- bieganie
- gry zespołowe
- spacery
Szorty neoprenowe zapobiegają oziębieniu organów wewnętrznych (nerek, pęcherza
moczowego) podczas jazdy na motorze, rowerze oraz przy uprawianiu sportów zimowych i wodnych.
Stosowanie szortów przyspiesza spalanie podskórnej tkanki tłuszczowej, dlatego efekty w postaci
jędrnej i sprężystej skóry, będą widoczne w bardzo krótkim czasie.
Zalety:
- 3 w 1- spalanie tkanki tłuszczowej z brzucha, bioder oraz ud (cellulitis)
- utrzymanie stałej temperatury mięśni, dzięki czemu spalanie tłuszczu jest 6-krotnie szybsze
- wzrost metabolizmu u sportowców, co przekłada się na lepsze wyniki sportowe
- elastyczność- mogą być noszone pod ubraniem, znakomicie dopasowują się do ciała
- trwałość- posiadają mocny zamek, odporne na uszkodzenia i czynniki zewnętrzne
- wzrost przepuszczalności tlenu podczas ćwiczeń
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Spodenki są bardzo elastyczne- nie będziesz mieć problemów z dopasowaniem odpowiedniego
rozmiaru, ponieważ doskonale przylegają do ciała.
WAŻNE:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie używać na wrażliwą skórę.
Wyprać przed użyciem.
Wziąć prysznic po użyciu produktu aby zapobiec podrażnieniu skóry.
Nie zaleca się spania w spodenkach.
Prać w letniej wodzie i suszyć w temperaturze pokojowej.

Spodenki mogą nosić zarówno kobiety, jak mężczyźni!
UWAGA:
Jeżeli na ciele wystąpią podrażnienia, zaniechaj używania spodenek.
PRANIE:
Zalecane pranie ręczne w letniej wodzie. Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce! Suszyć 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 ograniczeń 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 korzystać z usług serwisowych. W przypadku przesłania produktu do naprawy,
należy zapakować go w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu,
jak również w miarę możliwości załączyć informację opisującą przyczynę reklamacji.
4. Zwrotu towaru można dokonać jedynie odsyłając towar wraz z oryginalną fakturą lub
paragonem na adres:
Optiner S.A.
Dragany 24B
23-145 Wysokie
Przed odesłaniem produktu do serwisu, skontaktuj się z gwarantem na adres: bok@fitplay.eu w celu
nadania numeru RMA.

PACZKI ZA POBRANIEM, NA KOSZT ODBIORCY ORAZ BEZ WIDOCZNEGO NUMERU RMA NIE
BĘDĄ PRZYJMOWANE.

