
Kinetične Elastike
Kbands kinetične elastike za spodnji del telesa so zelo enostavne za uporabo ter cenovno zelo ugodne. 
Omogočajo športnikom vseh starosti in sposobnosti, da izboljšajo svoje sposobnosti, zdravstveno stanje, 
ostanejo v formi ali izgubijo težo. So varni za uporabo, kompaktni in uporabni vsepovsod... doma, v pisarni, 
pri vadbi vašega specifičnega športa in vse to brez spreminjanja vaših vsakdanjih delovnih rutin. 

Vsebina:
2 x nastavljiva velcro pasova, 2 para kinetičnih elastik in potovalna torba. Za boljše doseganje ciljev in povečanje 
življenjske dobe kinetičnih elastik upoštevajte navodila uporabe in shranjevanja.

Navodila za namestitev!!!

Korak 1

Vzemite oba velcro trakova iz vrečke in jih namestite 1 cm nad kolenom vsakega posebej na vsaki 
nogi. 

Korak 2

Kovinska obroča morata biti na zunanji strani nog, logotip Kinetic Band naj bo na sprednji strani 
obeh nog.

Korak 3

Pripnite kinetični elastiki na kovinska obroča in sicer tako, da daljšo elastiko namestimo med 
obroča na sprednji strani in krajšo elastiko med obroča na zadnji strani nog.

Korak 4

Sedaj treniraj kot ponavadi in si pridobi dvojno korist. Ideje lahko najdeš na naših posnetkih in sicer 
na www.trener-portal.si in www.youtube.com 

Opozorilo:
Rumene in rdeče elastike za uporabo oseb s težo pod 50 kg so enake dolžine zato pri namestitvi ni 
pomembno katere pripnemo zadaj in katere pripnemo spredaj med nogi na kovinska prstena.

http://www.trener-portal.si/
http://www.youtube.com/


Kako jih pravilno snamemo!!!
1. Najprej odpnemo elastiki z vseh kovinskih obročev.
2. Z eno roko pridržimo sam trak (zelo pomembno) z drugo primemo konico traka kjer je narisan 

logotip Kinetic Band ter ga odvijemo in snamemo!!!

Kako uporabljati naše kinetične elastike, da bi pridobili največ od vašega treninga

Rumena – mladinska  / začetniki
Uporabljajo predvsem mlajši športniki tisti, katerih teža je manjša od 50 kg. Elastike so krajše in zagotavljajo 
pravo upornost manjšim / lažjim športnikom.

Spredaj: kratka elastika
Zadaj:    dolga elastika

Rdeča – mladinska  /  napredni
Uporabljajo predvsem mlajši športniki tisti, katerih teža je manjša od 50 kg. Elastike so krajše  in tudi malo 
močnejše kot rumene zato zagotavljajo tudi večjo upornost.

Spredaj: kratka elastika
Zadaj:    kratka elastika

Rdeča  /  rahlo raztezanje   
Običajno se uporabljajo za rahlo raztezanje in sicer tisti, katerih teža je večja od 50 kg. 

Spredaj: dolga elastika
Zadaj:    kratka elastika

Zelena  /  storilnostni trening
Uporabljajo tisti katerih teža je večja od 50 kg - odrasli. Elastike so daljše in močnejše in prav zato uporabne 
pri storilnostnem treningu. Priporočamo jih za uporabo pri specifičnih športnih treningih.

Spredaj: dolga elastika
Zadaj:    kratka elastika

Modra - Moč  / napredni trening
Uporabljajo se predvsem kot dodatni upor pri naprednih treningih.

Spredaj: dolga elastika
Zadaj:    dolga elastika

Navodila za vzdrževanje in hranjenje

1. Trakove pustimo raztegnjene na prostem (nikoli na soncu), da se posušijo nato jih zvijemo in 
spravimo v potovalno torbo. POMEMBNO: mokre trakove nikoli ne zvijamo in shranjujemo v 
zaprti torbi saj s tem skrajšamo njihovo življenjsko dobo.

2. Trakove nikoli ne peremo, ne ročno in ne v pralnem stroju. Za dobro vzdrževanje je zadosti, da jih 
obrišete s fino krpo ali enostavno pustite, da se na prostem same posušijo.

3. Trakove in elastike nikoli ne puščamo izpostavljene soncu.
4. Za mlajše uporabnike je zadosti, da trakove večkrat ovijemo okoli noge – priporočamo. V kolikor 

želite trakove krajšati jih pustite vsaj 3 - 4 cm daljše, da jih lahko varno namestite.  
5. Zaradi daljše življenjske dobe izdelka priporočamo, da vsak posameznik koristi svoje elastike.

Potovalno torbo s Kinetičnimi elastikami in trakovi hranite v suhem prostoru na sobni temperaturi in jih nikoli  
ne puščajte izpostavljene soncu in dalj časa v zaprtem prostoru (torbi za trening,....)

Naši izdelki so varni in učinkoviti v kolikor se uporabljajo pravilno in v skladu z navodili. Kbands trening in kdorkoli povezan z 
Kbands treningom (MISLN d.o.o., prodajni svetovalci) ne odgovarjamo za kakršnokoli poškodbo nastalo z uporabo naših izdelkov. 
Pred pričetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom ali strokovnjakom za to področje. Rezultati uporabe izdelkov lahko odstopajo.

                                    Hvala za nakup kinetičnih elastik Kbands 
                  Vprašanja?  Prosim kontaktirajte nas po mailu: trenerportal@trener-portal.si

mailto:trenerportal@trener-portal.si

