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Bola com Peso - ISP Dyna
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Características 

A Bola com Peso ISP Dyna,  é composta por uma borracha 

sólida que proporciona o peso de cada um dos produtos. 

Pode ser utilizado para uso profissional ou residencial. E a 

garantia de 3 meses é disponibilizada apenas para defeitos 

de fabricação.

Dicas de Exercícios com a Bola com Peso:

Comece com o primeiro exercício, complete de 10 a 12 

repetições e descanse por 30 segundos. Siga esse padrão ate 

completar todo o circuito. Descanse por uns dois minutos e 

repita os exercícios, faça isso ate realizar dois ou três 

circuitos.

1. Batida com a Bola:
Em pé, com os pés afastados um puco mais que a largura do 
quadril, segure a bola acima da cabeça (a). Com os braços 
ligeiramente flexionados e a coluna reta, tensione o 
abdômen e arremesse a bola em direção ao chão entre seus 
pés, flexionando os joelhos (b). Rapidamente abaixe-se, 
pegue a bola e retorne para a posição inicial. Essa é uma 
repetição.

2. Abdominal Canivete: 
Deite de costas no chão, segurando a bola acima da cabeça, 
com os braços e pernas retas (a). Firme abdômen e levante 
simultaneamente o tronco e a perna esquerda, levando a 
bola em direção ao pé esquerdo (b). Retornar com o corpo 
para a posição inicial e realize o exercício com a outra perna. 
Essa é uma repetição.

3. Chute Lateral:
Com a bola em cima do peito, transfira o peso para a perna 
esquerda e levante o joelho direito, virando para dentro (a). 
De forma sincronizada, gire o quadril para se inclinar na 
direção do chão, e chute a perna direita para o lado, 
projetando assim, a bola acima da cabeça (b). Faça todas as 
repetições e mude de lado.

4. Arremesso e avanço:
Segure a bola na altura do peso (a). Arremesse-a de leve para 
cima e para frente (b), depois de um passo a frente com o pé 
esquerdo e flexione o joelho, abaixe-se de maneira que seu 
tronco fique reto e pegue a bola no final do exercício (c). 
Volte para a  posição inicial e repita com a outra perna. 

Cuidados Indispensáveis com o produto: 
1. Utilizar um pano levemente umedecido para remover 
poeiras, sujeiras e marcas.
2. Não utilizar em ambientes com temperaturas elevadas, 
em superfícies com objetos perfurantes e/ou cortantes;

3. Manter afastado de chamas, incêndios e aquecedores. 

Manter fora da luz solar direita por períodos prolongados.

Conferência Visual no Recebimento:

- No ato do recebimento, conferir a superfície do produto. 

Caso constatado algum defeito, rejeitar a mercadoria para a 

transportadora.

- Não utilizar caso esteja com a superfície danificada.

- Não fazer reparos (remendos) em rupturas da bola.

TERMO DE GARANTIA

Este produto  é garantido pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de  emissão da Nota Fiscal de 

venda, contra defeitos de fabricação, desde que usado em 

condições normais e de acordo com o manual de 

instruções.

Esta garantia não dá cobertura para os casos abaixo 

relacionados:

-  Utilização do produto em lugar impróprio;

- Não seguir as orientações do Manual para inflar o 

produto;

-  Desgaste natural em virtude do uso;

-  Utilização com peso acima da capacidade indicada;

-  Utilização do aparelho fora de suas finalidades 

específicas;

-  Violação ou alteração de suas características originais

O Instituto São Paulo compromete-se a, dentro do prazo de 

garantia e de forma gratuita (exceto as despesas com 

fretes), trocar o produto com defeito que seja 

comprovadamente de fabricação, observadas as exceções 

acima mencionadas.


