
מתקפלים כושר אופני
 כושר מכשיר וגס כושר אופני גם לראשונה

 וידיות משוכללים אופניים של מעניין שילוב
 של אמיתית תחושה ואחורה. קדימה הנעות
 אינו קומפקטי, המכשיר אופניים. על רכיבה
 ספורט כמכשיר משמש מקום, תופס

 הכושר את משפר המשפחה. לכל אידיאלי
 הלב של בריא לתיפקוד מסייע הגופני,

 חגורת הרגליים, שרירי את מפעיל והריאות,
הגיזרה את ומטפח הכתפיים

צריךלאותת, ,לא
 אור יש לצפור. צריך !

נעימה! רכיבה — ^ירוק
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 עם חתירה אופני
כוח טלסקופ

 על לשמור לך שיעזור מהפכני כושר מכשיר
 יטפח הדם, מחזור את ימריץ גופני, כושר

 מרעננת. כללית הרגשה ויעניק בריא לב
 של והגמשה לפיתוח מאוד יעיל המכשיר

 והזרועות. החזה הכתפיים, הגו, שרירי
הרגליים שרירי כל את ביעילות מפעיל

 גופניתף בפעילות לעסוק להתחיל פעם אי חשבתם יאם
 הכושר מכשירי :שלכם הציאנס זה

לישראל. הגיעו ספורט צימפיון של
 שלי בקריירה רבים מכשירים וניסיתי שראיתי אחרי

 מכשירי :הלב על יד עם לכם מודיעה אני כספורטאית,
הביתי. לספורט שקשור מה בכל אלופים ספורט צימפיון

 מסורבלים גדולים, כושר מכשירי לראות התרגלנו
גדולה. מהפכה עשה ספורט צימפיון זו מבחינה ויקרים...

 ומה נוחים, משוכללים, קומפקטים, הם המכשירים
 שמהיום אומר, זה מאד. נוחים המחירים גם — שמפתיע

 אפילו בבית, כושר מפינת ליהנות יכול כלאחד
מינימלית. ובהשקעה קטנה בדירה

 להיות רוצים וכולנו מתקרב הקיץ :למחר זאת תדחו אל
 עצמכם את קחו קדימה, אז טוב. ולהיראות בכושר

 לכם, שבא מתי — בכיף ספורט לעשות והתחילו בידיים
בערב... או בבוקר לחוד, או ביחד לכם, שבא איך

 לכם חותמת ואני — ליום דקות כמה רק
ימים״ כמה תוך תוצאות שתרגישו

/^׳3 3/י
 התעמלות מכשיר

 לנשים... מהפכני
לגברים) (גם

 המכשיר! זה קטן״ התעמלות ״אולם
 מתיחה. וגומיות מיוחדות מידיות מורכב

 מיוחדים. איזון עקרונות משלב המכשיר
 לשיפור היציבה, לטיפוח מיוחדים תרגילים

 על יענה ורעננות. בריאות ולהרגשת הגיזרה
 :בו המשתמשים כל של האישיות הדרישות !

 גברים רקדנים, דוגמניות, בית, עקרות
 אזורי לכל מיוחד טיפול כאחד. וילדים

 בהבדל ותרגישו ...ביום דקות כמה גופד.!
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מקצועיים חתירה אופני
טלסקופי־ 2 עם רב־שימושיים חתירה אופני

 360 של לסיבוב פטנט״ ו״תפוחי כוח
 העליון חלקו את מטפח המכשיר מעלות.
 לנו חשוב שכה — גופכם של (בעיקר)
הכללי. למראה
הכתפיים, חגורת לחיזוק במיוחד יעילים

 ובעקיפין האגן הבטן, שרירי החזה, הגו,
 כולו הגוף את מפעיל הרגליים. שרירי

נע, מושב ובריאים. יפים שרירים ומפתח
 קובעים כיוונית, רב לתנועה פטנט ידיות

 ו...קדימה הרצויה המתח דרגת את
לעבודה.
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