
 

ILUUM eripakkumine kehtib kuni 10.03.2023 

ILUUM eripakkumine 
 

Väljamüügi hind (koos KM-iga)  

 Toote nimi Tavahind Hind 10%-lise 
allahindlusega 

1 ILUUM kõnnikepid (punane, must, hōbe) 53.35€ 48.50€ 
2 ILUUM kõnnikepid (roheline - Limited Edition) 74.25€ 67.50€ 
3 ILUUM käerihmad Unifit (kõik värvid) 21€ 19.10€ 
4 ILUUM käerihmad Original (sinine, hall) 16.60€ 15.10€ 
5 ILUUM käerihmad Luxury 18.80€ 17.10€ 
6 ILUUM asfaldi otsikud (must) 7.60€ 6.90€ 
7 ILUUM asfaldi otsikud (punane) 8.70€ 7.90€ 

ILUUM toodete eriline 10%-line allahindlus kuni 10.03.2023. Komplekti lõpp hind kujuneb 
vastavalt kliendi eelistatud kõnnikeppidele ja käerihmadele, mille hinnad leiab ülevalt 
tabelist. Kõiki tooteid/ värve/ suuruseid on saadaval.  

Vali endale iluum.com veebipoes meelepärased kõnnikepid ja käerihmad ning asfaldiotsikud. 
Soodustuse aktiveerimiseks sisesta ostu sooritamisel allahindlus kood: KALEV 
Lisandub transport. Küsimuste korral kontakteeruda: Terje Muuli +372 5059993 
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Miks treeninda ILUUM kõnnikeppidega? 
 
Lühike vastus: Sinu kõnd muutub eesmärgipäraseks! 
 
Tunneme tihti energia puudust pärast pärast pikki töötunde kontoris, muusikastuudios, 
ülikoolis, kodus jne, mis on tingitud minimaalsest hapnikutarbimisest ja lihaste aktivatsiooni 
puudumisest – just sellepärast me kipume kaotama tasakaalu energiakasutuse ja -tarbimise 
vahel. On lihtne mõista, kuidas treeningute vahelejätmine on kiire tulema. 
 
Isegi kui me teeme trenni (lihtsalt kõndimine / jooksmine / jalgrattasõit), ei mõtle me 
tavaliselt sellele, et meie kaks jalga teevad suurema osa "tööst" ja meie ülakeha ei saa 
piisavalt töökoormust. ILUUM kõnnikeppidega kõndimine annab sinu füüsilisele tervisele 
vajaliku tähelepanu minimaalse pingutusega - kasutad oma põhiliikumisvormi - kõndimist, 
ning ühtlasi treenid kogu keha. 
 

On teaduslikult tõestatud, et 12-nädala (2 x nädalas) kepikõnnitreeningu tulemus 
säilib ka veel 26ndal nädalal! Teisisõnu on tegemist “ette-treeninguga”! 
 
Optimeerides oma kõnnitsüklit 5000. sammuga ILUUM kõnnikeppide abil,  
saavutad WHO (Maailma Tervise Orgnistsioon) poolt välja pandud soovitusliku  
“10 000 sammu päevas” efekti.  

 
ILUUM personaliseeritud kõnnikeppide pikkuse reguleeritavus (HECT mõõduskaala) loob 
võimaluse maksimaliseerida liikuvuse funktionaalsust – käed ja jalad saavad ära kasutada 
oma maksimaalset liikuvuse amplituudi, luues sellega südametööle ja hingamisele väärtust 
juurde. 
 
ILUUM-ist 
 
Eesti kaubamärk, välitreeningvarustuse bränd, esimene kepikõnnile keskenduv 
ettevõte maailmas, mille fookuses on treening füsioloogia ja inimese biomehaanika 
efektiivsuse arendamine. Pakume spetsiaalselt disainitud kõndimist tõhustavaid 
kõnnikeppe, mis võimaldavad kõndimise ajal kasutada kogu kasutamata ülakeha 
energiat. Teisisõnu, ILUUM kõnnikepid muudavad kõndimise eesmärgipäraseks, 
lastes kogeda kõndimist kogu keha treeninguna. 
 


