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Redcord Mini
A Redcord Mini a Redcord Sport és az Active megoldások egyik tagja, mely méreténél fogva
szinte bárhol -legyen az az otthonunk, vagy akár kint a szabadban- lehetőséget nyújt a
tehermentesített és instabil helyzetben végezhető gyakorlatok egész sorozatának elvégzésére.
 Bárhova magával viheti, akár vakációra, akár üzleti útra indul.
 A Redcord Mini kiválóan alkalmazható edzésre, rehabilitációra, prevencióra, sérülések
megelőzésére vagy akár relaxációra is.
 Edzésprogramjaiban a test szinte összes izomcsoportja részt vesz, így akár heti két-három
alkalommal végzett 20 perces edzések után is érzékelhetők a kedvező hatásai.
 Kiválóan aktiválhatók a mély stabilizáló izmok, melyek elgyengülésre hajlamosak.
 A Redcord Mini bárhova rögzíthető az akasztók segítségével, akár mennyezetre, faágra, vagy
bármilyen tartószerkezetre, még ajtóra is a Door Fix segítségével.

Redcord Portable Gym 102040
A Redcord Portable Gym lehetővé teszi, hogy bárhol kivitelezhesse edzését, a DoorFix
segítségével akár az ajtóra is rögzítheti a köteleket.

Redcord Mini Extra 102050
A csomag tartalmaz egy pár Power Grip fogantyút is az alapcsomag mellé, mely kényelmesebbé
teszi a fogást.

Redcord Mini 110020
A csomag egy klasszikus Redcord Minit tartalmaz, két egyszerű hevederrel, melyekbe a kezek
és a lábak is beakaszthatók az adott feladattól függően.
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