
INSTINKT

NÁSLEDUJ SVŮJ



BLAZEPOD spouští vaši přirozenou

reakci těla na smyslovou stimulaci, 

umožňuje lepší, rychlejší a lépe

koordinovaný pohyb. 

BLAZEPOD vás motivuje k rychlejší

reakci, posouvání vlastních limitů 

a zlepšování vašeho výkonu.

Vyzvěte sami sebe nebo soupeřte 

s  ostatními. 

Na dotyk citlivé pody spuštěné pomocí

BLAZEPOD aplikace vám umožní 

nekonečné možnosti při vytváření

vlastního tréninkového plánu civčení 

„Flash Reflex”. 

POZNEJ 
BLAZEPOD



Poprvé v historii kognitivního a 

a tělesného tréninku se může váš

mobilní telefon snadno připojit 

a ovládat více zařízení díky využití

technologie nízkoenergetického 

Bluetooth (Bluetooth Low Energy).

Jednoduše stáhněte uživatelskou

aplikaci z Google Play nebo App 

Store a převezměte kontrolu nad 

svými pody. 

Vyberte si z přednastavených

aktivit nebo vytvořte svou vlastní. 

Sledujte svůj výkon až do přesnosti

milisekundy. 

APLIKACE



JEDNODUCHÉ
NASTAVENÍ 
BLAZEPOD aplikace se

automaticky připojí na všechny

dostupné pody. Jednoduše

si vyberte aktivitu, podle ní

nastavte své pody a připravte

se vyzvat své instinkty.

PRO 
TRAINING
Vyberte si ze stále rostoucího seznamu 

přednastavených aktivit nebo si vytvořte svou 

vlastní. Vyzvěte sami sebe nebo soupeřte 

s ostatními ve skupině. Trénujte sami nebo 

se svým instruktorem. Začínejte zahřívacím 

kolem, abyste rozpumpovali krev, aktivovali 

svaly a rozpohybovali klouby. Potom už se jen 

ponořte do návykového náporu tréninku Flash Reflex. 
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PRECIZNÍ
TRACKOVÁNÍ
Sledujte svůj pokrok v aplikaci 

BLAZEPOD a změřte si  svůj výkon 

na milisekundy. Posuňte se dál 

s každým tréninkem a vytvořte 

si nové osobní rekordy. 
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CHARAKTERISTIKA

Výkonné RGB LEDky  

s  8 barevnými možnostmi

Odolný, pevný, splash-proof (IP65)  

s UV ochranou

Jednoduché a intuitivní pody bez tlačítek a  

jiných pohyblivých částí

Výborná přenosnost, 

pody jsou kompaktní a lehké

S jedinečně navrženými pody máte 

nekonečné možnosti kreativity

Výkon až 12 hodin provozu na jediné nabití  

dobíjecích Li-ion baterií

Až 40 m dosah zařízení, automatické připojení 

s použitím technologie Bluetooth Low Energy (BLE) 

Inteligentní systém nabíjení,   

který šetří místo

Záruka 1 rok



SADA SADA

STANDARD TRENÉR
 4 Pody

4 BLAZEPOD adaptéry

4 přísavky

4 popruhy na uvázání

1 BLAZEPOD nabíječka

1 sáček na přenos

 6 Podů

6 BLAZEPOD adaptérů

6 přísavek

6 popruhů na uvázání

1 BLAZEPOD nabíječka

1 sáček na přenos



 

    

info@rehasport.cz | www.blazepod.cz

Probuďte znovu svůj primární instinkt,

dosáhněte skutečné dokonalosti

Jedinečný systém,

tréninku Flash Reflex
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