
  
Használati utasítás  

                                  Gravitációs csizma 

  
  

  

⚫ Hátfájás és ízületi fájdalom enyhítésére  

⚫ Javítja a testtartást  

⚫ Nagyon jó segítség edzés közben  

⚫ Csökkenti a nyomást az ízületekben és az izmokban  

⚫ Segít megelőzni és könnyíteni az atlétikai sérüléseket  

⚫ Javítja a vérkeringést  

⚫ Növeli a gerins és ízületek rugalmasságát  

⚫ Segíti a véráramlást az izmokban, fejben és ízületekben  

⚫ Oldja a stresszt és feszültséget  

  

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 100 KG  

  



Leírás  

A gravitáció egy olyan nyomóerő, mely állandóan hatással van a helyes testtartásra. Az emberiség már a 

kezdetektől küzd a gravitáció által okozott betegségekkel, érezték a gerincre gyakorolt nyomás okozta 

gerincfájdalmat és helytelen testtartást. A tudomány nagyon sokat foglalkozik a gerinc és ízületek 

funkcióinak feltárásával. Az már köztudott, hogy a gravitáció a fő oka a gerinc elgörbülésének. Ezek az 

enyhe eltérések a gerincnél, a gerinc izminak nyomása és az idegekre gyakorolt nyomás okozzák a sok 

gerinproblémát, fájdalmat.   

  

A gravitáció kihasználása  

A mai modern technológia segít a saját javunkra fordítani a gravitációt. A gravitációs csizma-inverz cipő 

segítségével kihasználhatja a garvitációt, segítségével felakaszthatja magát a bokájánal fogva, ezáltal a 

gravitáció segít a nyújtásban, az egész test relaxációjában. Ebben a pozícióban a test tömege segít az egész 

gerincoszlop nyújtásában, az izmok és ízületek lazításában.     

  

A vágy, hogy lóghassunk  

Sok ember mindig is vágyott a lógás élményére, talán oka az, hogy az anyaméhben is ilyen pozícióban 

voltunk. A gravitációs csizma-inverz cipő segít ebben, biztonságosan és nagyon kényelmesen.   

  

Az inverzió előnyei  

1. Enyhíti a hátfájást, a vállak és nyakra irányuló gravitáció által okozott nyomást.  

2. Segíti a vérkeringést. Ellazítja a vénák feszülését, és csökkenti a szívre gyakorolt nyomást.  

3. Segíti a testtartást. Ellensúlyozza a gravitáció felé irányuló nyomást.   

4. Természetesen feszesíti, revitalizálja és tonizálja a bőr szöveteit. Segíti a ráncok kisimulását.   

5. A véráramlás által okozott arcpír természetes szépséget ad a bőrnek.   

6. Segíti a vízelvezetést és a káros anyagok kizárását a szervezetből.   

7. Javítja a szem és az agy vérellátását, ezáltal a szellemi felfrissülést is.   

  

  

Figyelem: Ha magas vérnyomással, túlsúllyal, szívbetegséggel, vagy 

bármilyen egészségügyi problémával küzd, a gravitációs csizma 

használata előtt konzultáljon orvosával.   
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Megjegyzés:  

AZ INVERZ CIPŐT BIZTONSÁGOSAN CSATOLJA RÁ BOKÁJÁRA - AZ AKASZTÓKKAL ELÖL ÉS A 

PÁNTOKKAL ALUL.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edzés:  

Fogja meg a rudat és húzza fel lábai addig, míg az inverziós cipő be nem akad a rúdba. 

Lassan engedje le karjait.   

1) Hintázás: A laza előre- hátra hintázás egy relaxációs gyakorlat. A hintázás a 

gravitációt használja a testre kifejtett nyomás megszüntetésére.    

2) Forgás: Kulcsolja át ujjait feje mögött, könyökét tartsa előre. Testét fordítsa 

jobbra és balra amennyire tudja.  

3) Felülés: Fogja meg térdét, homlokával próbálja megérinteni térdeit, mintha 

felüléseket végezne. Ez a gyakorlat a hasizmokat erősíti.  

  

4) Guggolás: Tegye kezeit a sípcsontra, térdeit hajlítsa be, és csináljon magzati 

pózt. Lazuljon el, majd isételje újra a gyakorlatot. A másik módja a guggolásnak, 

kezeit tegye az ajtókeretre, és hajlítsa be térdeit.   

5) Hajlítás: Kapaszkodjon az ajtókeretbe, kezeit feszítse meg. Emelje meg csípőjét 

amennyire csak tudja. Csípőjét hajlítsa hátával ellentétesen. Ez a gyakorlat kiváló 

a lábizmok és hasizom nyújtására.  

6) Súlyemelés: Használjon egykezes súlyzókat felsőteste kidolgozására. Ehhez a 

gyakorlathoz álljon a földre.  

7) Kargyakorlat: Kapaszkodjon karjaival a rúdba, lógjon lefelé. Váll és karizmait 

erősíti.   

8) Felhúzás: Mindkét kezével kapaszkodjon a rúdba, húzza felfelé testét, ajka 

legyen a rúd magasságában. Ismételje a gyakorlatot, ahányszot csak tudja.   

  

Garanciális feltételek:  

1. A termékre 24 hónapos garanciaidőt adunk az eladás dátumától számítva.  

2. Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és 

megtartja a szerződésben elfogadottakat   

3. A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:  

 mechanikai károsodás  

- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa   

- helytelen karbantartás  

- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás  

4. A reklamációt kizárólag írásban, a hitelesített garancialevéllel lehet benyújtani.   

5. A garanciát a termék vásárlásának helyén lehet érvényesíteni.  

  

  

  

  

  

Forgalmazó:  

Drenco Kft 

1144 Budapest, Remény utca 36. 

Tel.: +367062622510; +36203383529 

www.aktivsport.hu 
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