Sharp Shape Cork Yoga block
Návod k použití
Děkujeme, že jste si vybrali Sharp Shape Cork Yoga block značky Sharp Shape.
Jóga blok je praktická pomůcka pro cvičení jógy. Slouží zejména pro protahování
nebo dosažení takových poloh, které by bez ní nebyly možné nebo přespříliš
obtížné. Slouží také jako pomůcka, díky které se dají některé cviky obměnit nebo
ztížit. Sharp Shape Yoga block je lehký a jemný na ohmat. Pro tyto vlastnosti je jóga
blok oblíbenou pomůckou pro milovníky jógy.
Materiál: 100% korek
Vlastnosti:
1. Protiskluzový povrch.
2. Příjemný materiál na pokožku.
3. Velmi odolný materiál vhodný pro lehčí i těžší cviky.
4. 100% ECO friendly.
Údržba a péče:
1. Po každém použití použijte vodu s jemným přípravkem a očistěte hadříkem.
2. Použijte ručník, pokud nutno, a nechejte uschnout na vzduchu.
3. Před každým použitím se ujistěte, že na produktu neleží žádné předměty.
4. Chraňte před ohněm, vysokými teplotami nebo ostrými předměty.
5. Chraňte před přímým slunečním zářením.
6. Skladujte pouze na suchém místě.
7. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Při výrobě této cvičící pomůcky bylo dbáno na optimální bezpečnost použití. Při každém použití
cvičební pomůcky je však třeba dodržovat určitá preventivní bezpečnostní opatření. Před použitím si
pečlivě přečtěte celou tuto příručku. Obzvláště mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:
1. Vždy cvičební pomůcku udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. NENECHÁVEJTE děti bez
dozoru ve stejné místnosti s cvičební pomůckou.
2. Cvičební pomůcku může v určitém okamžiku používat pouze jedna osoba.
3. Pokud u uživatele dojde k závrati, nevolnosti, bolesti na hrudi či jiným abnormálním příznakům, ihned
cvičení ukončete. OKAMŽITĚ SE OBRAŤTE NA LÉKAŘE.
5. Cvičební pomůcku před každým použitím prohlédněte. Nepoužívejte ji, pokud vykazuje opotřebené či
poškozené součásti.
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