Produkt

Sterk
– tvers gjennom
Hun har besteget Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, Denali, Mount Vinson,
gjennomført Birken og gått til sydpolen. Sterke prestasjoner i seg selv,
men ennå sterkere når alt dette er gjennomført etter en kreftdiagnose,
leddgikt, osteporose og artrose.
Figenschou forteller om hennes måte å finne krefter på til å takle
hennes kroniske lidelser. Leseren blir dratt inn i turskildringer, personlige skildringer og blir servert spektakulære bilder. Forfatterens ønske
er ikke bare å inspirere de som
er friske og spreke, men også
de som sliter med sykdommer.
For henne har naturen og opplevelsene gitt en ny retning i
en vanskelig tilværelse.
Marit Figenschous historie er
ikke som alle andres. Det
finner du raskt ut når du har
lest boken «Til Sydpolen ingen bragd». En vakker bok.
Mer informasjon: Helt Sykt
Forlag: www.heltsykt.no. Pris:
349,-

Ny og bedre

Løpeskoprodusenten On har oppgradert alle sine modeller for 2012
sesongen. De har fått nye farger og blitt oppgradert i hælpartiet. Skoen
veier bare 220 gram (i størrelse 42) og har med sine 12 cloudtec-elementer
svært god demping. On finnes per dags dato i 20 butikker i Norge. Bildet
viser den nye modellen som er tilpasset spesielt for kvinnefoten.
Skoen koster 2399,-.

Superlett overtrekk til raceren

Pearl Izumi er kommet med et superlett sykkelsko-overtrekk som skal
tåle både vann og vind. Produktet er testet i vindtunnel og er tilpasset
landeveiskoen. Kvinnemodellen kommer i hvitt og herremodellen i sort.
Trekket koster 449 kroner og du kan ta en nærmere titt på
Shimano Nordic Cycle sine nettsider.

LAGRINGSYSTEM
FOR SKI, SKISTAVER OG SNOWBOARD

Store Away® er et modulbasert lagringssystem for ski og
snowboard. Systemet er utviklet med et innovativt design, med
god funksjonalitet og god kvalitet. Systemet er modulbasert
og består av en veggmodul med tilhørende alpin/telemark/
langrenn-moduler og snowboardmodul.

BEST I DET LANGE LØP
Å være birkebeiner for en dag er en årlig begivenhet
for tusenvis av løpere, syklister og skiløpere.
O.B.Wiik har vært med på å gjennomføre Birkebeinerarrangementene siden 2003. Vi er med andre ord
med i det lange løp. www.obwiik.no
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