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Swimmer Snorkel

Freestyle Snorkel

Permite que o nadador se concentre
em seus movimentos sem se preocupar
com a respiração

Para quem já está adaptado ao uso do
snorkel, este modelo é um novo desaﬁo,
porque seu formato diﬁculta a entrada e
saída do ar.

Glide Snorkel
Permite que o nadador se concentre
em seus movimentos sem se preocupar
com a respiração. Este modelo não tem
válvula para entrada e saída de água.

The Bolster
Palmar que promove a técnica
de elevar os cotovelos, para ter
uma braçada mais eﬁciênte,isso
porque os pulsos ﬁcam ﬁrmes.
Seu formato grande, ajuda a
fortalecer e melhorar a técnica
nos quatro estilos.

Agility
Seu design ergomicamente avançado
ensina a posição vertical do antebraço,
para uma puxada mais eﬁciente. O formato
convex e o fato de não ter tiras para prender
os dedos exige uma posição correta das mãos.

Freestyler
Especialmente desenvolvido para o
treino do nado Crawl.
Seu formato longo melhora
a distância por braçada. Promove
o fortalecimento e melhora o controle
da rotação por causa das quilhas, além
de prevenir lesões no ombro.

Forearm Fulcrum

Instinct Paddle

Corrige a posição do braço
melhorando a eﬁciência da
braçada.

Palmar ideal para o nado peito.
Seu formato e tamanho
melhoram a sensibilidade para
conrrigir as imperfeiçoes dos
movimentos

Lightning
Modelo muito leve ideal para competições.
Suas lentes são integradas com a ventosa de
silicone muito ﬁna.

Axis
Seu design melhora a posição da parte
superior do corpo e ajuda a fortalecer
a região abdominal.
Permite que o nadador se movimente
com mais liberdade com o pull boy
encaixado ao tornozelo.

Alignment Kickboard
Seu formato hydrodinâmico e a tira de
borracha que prende as mãos permitem
que o corpo ﬁque bem alinhado e
estabilizado.
Feita em espuma muito durável.

Energy
Estrutura toda em silicone, proporcionando
muito conforto, por isso e por suas lentes
grandes é ideal para travessias e treinos
longos.

Edge
Nadadeira 100% silicone,
desenvolvida
para proporcionar velocidade.
Muito segura e confortável para
que não seja preciso interromper
o ciclo de pernardas. Ajuda a
construir uma boa resistência
cardiovascular, e da musculatura
das pernas.

Foil
Ensina o movimento da folha
desenvolvido pelo técnico Bob Gillet.
Promovendo o impulso do corpo
por igual na golﬁnhada. Feito em
borracha natural segura e confortável.

Zoomers Gold
Nadadeira bem curta, para que
sejam realizadas pernardas curtas
e rápidas. Feita em borracha
natural o que assegura seu conforto.
Ideal para treino de condicionamento
e cardiovascular.

Positive Drive Fins
É uma nadadeira eliptica que pode
corrigir a propulsão no 4 estilos,
principalmente no peito. Seu design
promove um chute para dentro, melhorando
a velocidade e ﬂexibilidade dos pés.

Z2 Gold Zoomers
Feita em borracha
naturalque a torna
muito confortável.
O divisor em cima
ajuda a reduzir
a fadiga. As canaletas
na parte de baixo
carregam água com a
ﬁnalidade de construir
a musculatura na parte
posterior da perna.

Tech Toc
Utiliza o som do rolamento de uma esfera
para marcar o tempo de rotação.
Com o som ampliado cada vez que esta
esfera chega a cada uma das pontas
é possível ditar um ritmo de rotação.

Hydro Hip

As lâminas bilaterais proporcional
resistência a cada rotação, ajudando
na construção e fortalecimento da
musculatura do abdomem.

Tempo Trainer Pro
3 300M Stopwatch
Permite que o usuário marque
e acumule até 300 tempos,
podendo rever posteriormente.

É um dispositivo fácil de usar e seguro,
que emite um Pip de acordocom a
programação feita para marcar
braçadas. Você pode ajustar este
som por 1/100 de segundos.
Pode ser colocado embaixo da touca
ou preso ao óculos.

Torque Back Pack

A Linha Torque é feita com
poliéster super resistente, reforços de
borracha e áreas de tela respirável.
Ideal para nadadores que carregam
muitos materiais.

Torque Dufﬂe
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