
PAS NEOPRENOWY
model: AB3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup odchudzającego pasa neoprenowego.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Wytrzymały, z możliwością zakładania bezpośrednio na ciało pas wyszczuplający. 
Dzięki niemu można spalić zbędny tłuszcz. Dzięki zatrzymywaniu ciepła hamuje 
powstawanie nowej tkanki tłuszczowej i stopniowo likwiduje starą. Efekt zwiększa się 
podczas ruchu np. ćwiczeń aerobowych, ruchu na świeżym powietrzu lub ćwiczeń 
siłowych. motylowych.

Pas neoprenowy doskonale zapobiega oziębieniu organów wewnętrznych (nerek, 
pęcherza moczowego) podczas jazdy na motorze, rowerze oraz przy uprawianiu 
sportów zimowych i wodnych.

Stosowanie pasa przyspiesza spalanie podskórnej tkanki tłuszczowej dlatego już 
niedługo po stosowaniu widoczny jest gołym okiem efekt większej sprężystości i 
jędrności skóry.

2. Zasada działania
Zasada działania pasa jest bardzo prosta, przyspiesza on pocenie wykorzystując 
naturalne ciepło organizmu. W momencie gdy dostarczamy ciepła naszemu 
organizmowi, cały metabolizm ulega gwałtownemu przyspieszeniu, a co za tym idzie- 
spalanie tkanki tłuszczowej jest nawet 5-cio krotnie szybsze niż podczas normalnego 
procesu.

3. Czyszczenie
• Pas należy czyścić łagodnym detergentem, mydłem i ciepłą wodą.
• Nie prać w pralce automatycznej, nie odwirowywać.
• Nie wyciskać, pozostawić do swobodnego wyschnięcia wieszając np. na 

sznurze od prania.

4. Uwagi i środki ostrożności
• Pas powinien dobrze przylegać do ciała - napięcie pasa regulować za pomocą 

rzepów.
• Używać pasa minimum 30 do 60 min dziennie.
• Zakładać na gołe ciało, pod ubranie lub na bieliznę.
• Szybsze efekty uzyskać można ruszając się intensywnie (jogging, fitness itp.)
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