
                                          DAFLEX SYSTEM  je originální cvičební metoda.           

    DAFLEX  je originální patentovaná zdravotní a rehabilitační cvičební pomůcka.  

                SPOJENÍ  DAFLEX SYSTEM a DAFLEX patří k sobě. Jedno bez druhého nefunguje. 
 

Cvičební metoda DAFLEX SYSTEM a univerzální cvičební pomůcka DAFLEX se používá 
podle cíleného návodu ke konkrétnímu zaměření a požadavku. Vznikl pro potřeby 
fyzioterapeutů, trenérů, cvičitelů, ale i širokou veřejnost pro domácí využití v oblasti 
zdravotního a kondičního cvičení. Tato kombinace je vhodná pro jednotlivce, skupiny i 
sportovní trenéry. Vrcholové i rekreační sportovce, vhodná pro všechny věkové skupiny, 
do 18 let doporučujeme cvičit pod odborným vedením. Handicapované s vývojovými 
vadami, s částečně i trvale poúrazovým omezením. Cvičení má preventivní i terapeutický 
charakter a každému zájemci lze připravit využití, cvičební plán a pohybový režim na míru. 
Také lze využít nabídky individuálních programů s odbornou konzultací pro rozvinutí 
možnosti lépe a intenzivněji používat cvičební pomůcku DAFLEX. 

 

                                                  Upozornění pro jednotlivce! 

Pomůcka DAFLEX byla vyvinuta pro individuální cvičení bez tělocvičny.                                             

DAFLEX je osobní individuální pomůcka určená pro jednoho člověka.                                                                                    

Správná velikost se určí podle výšky, orientační váhy a využití. 

DAFLEX se udržuje a ošetřuje stejně jako sportovní textilní oblečení, které je určeno jen 

pro vaše osobní užívání. Více v příbalovém letáku u každého výrobku. 

V případě, že zapůjčíte váš DAFLEX druhé osobě, která má rozlišné parametry, může dojít 

ke změně vlastností vaší osobní pomůcky. Tak jako boty, tepláky a prádlo. DAFLEX je jen 

pro vás! 

 

Upozornění pro cvičení ve skupině! 

Pomůcku DAFLEX je možné nabídnout i pro skupinové cvičení.                                                                                         

V  rehabilitačním, nebo jiném zařízení je pomůcka určena široké veřejnosti v rámci 

propagace a seznámení s metodou a pomůckou. Každý zájemce má možnost si tuto 

pomůcku zakoupit u cvičitele, terapeuta.                                                                                                                                                       

Následně je zaučen na indiviuální cvičení a po té dochází na cvičební hodiny i skupinové s 

vlastní pomůckou DAFLEX. V jiném případě je v zařízení vypracován provozní řád na 

užívání textilní cvičební pomůcky, kde vám budeme rádi nápomocni a podle vašich 

požadavků společně vypracujeme i cvičební plán. 

   

Každý ví, že je důležité najít cestu ke správnému držení těla. 

DAFLEX jednoduše pomůže.   

Odhalí Tvé slabiny a příjemně si zacvičíš.                                 

www.daflex.cz                                                                                                                           


