
Alat Olahraga OB Fitness Health 

Olahraga adalah sebuah kegiatan yang sudah terukur, direncanakan dan bahkan ditargetkan 

sesuai dengan keperluan masing masing yang melibatkan tubuh untuk bergerak berulang kali 

dengan tujuan untuk kesehatan jasmani.  

Biasanya kegiatan olahraga dilakukan diluar ruangan atau ditempat yang sudah disediakan 

seperti tempat gym.  

Olahraga itu harus dilakukan secara teratur agar bisa dilihat hasilnya di kemudian hari.  

Ada banyak manfaat yang akan anda dapatkan jika mampu melakukan olahraga secara rutin, 

mulai dari kebugaran tubuh, mendapatkan tubuh yang ideal, meningkatkan daya tahan tubuh, 

mencegah beberapa penyakit, menjaga tulang tetap sehat dan lain lain nya. 

 

Kini, olahraga bisa anda lakukan juga didalam rumah dengan bantuan ireborn. Olahraga yang 

bisa kalian lakukan dirumah adalah seperti lari menggunakan teradmill, bersepeda di rumah, 

olahraga menggunakan macam-macam alat fitness yang tersedia, salah satunya merek OB 

Fitness Health. Oleh karena itu, OB Fitness Health hadir untuk menjadi solusi dikebingungan 

yang sedang dihadapi kebanyakan orang. OB Fitness Health sudah beroperasi selama lebih 

dari 10 tahun dan tiap tahun.  

 

 

Jadi, OB Fitness Health selalu menciptakan inovasi juga meningkatkan kualitas dari tahun ke 

tahun. Ada banyak alat fitness yang dijual oleh OB Fitness Health mulai dari treadmill, 

elliptical, sepeda statis dan homegym. Bahkan OB Fitness Health juga menjual berbagai alat 

olahraga commercial use. Sangat lengkap kan? 

 

4 Alat Fitness iReborn 

• Homegym 

 

alat fitnes yang bisa memunculkan berbagai macam gerakan dalam satu alat. Bahkan anda 

bisa berolahraga dengan 10 gaya lebih dalam satu alat. Biasanya homegym ini digunakan 

sebagai alat olahraga membentuk otot. Nah, sekarang bagi pria yang ingin membentuk otot 

bisa minta bantuan kepada alat ini. Tenang aja, walaupun gerakan nya bisa bervariasi, banyak 

manfaat nya, tetap saja jika kalian home gym membeli disini, maka akan mendapatkan harga 

terjangkau dan spesial. 

 

• Bike (Sepeda Statis) 

 

alat fitness berbentuk seperti sepeda fitness yang memiliki fungsi seperti sepeda pada 

umumnya, hanya saja, sepeda fitness ini bisa kalian gunakan di dalam rumah. Jadi, dengan 

menggunakan alat olahraga yang satu ini kalian bisa berolahraga dengan menyenangkan 

tanpa harus keluar keluar rumah. Alat olahraga bike ini sangat cocok untuk kamu yang cepat 

merasa bosan saat berolahraga. Sepeda yang disediakan di OB Fit sangat bermacam macam, 

ada yang dilengkapi dengan USB dan MP3 yang akan menambah kenyamanan kamu saat 

berolahraga. 

 

• Elliptical 

 

salah satu alat fitnes yang hampir mirip dengan gabungan alat treadmill dan juga sepeda 

fitness. Alat ini akan bergerak jika kita memutarkan kaki yang dibantu oleh tangan. Elliptical 

https://www.ob-fit.com/
https://www.ob-fit.com/kategori/home-gym/
https://www.ob-fit.com/kategori/sepeda-statis/


sangat cocok untuk kalian yang ingin menurunkan berat badan karena dengan alat ini kalian 



akan menggerakan seluruh tubuh saat berolahraga sehingga kalori yang dibakar menjadi lebih 

banyak. Menggunakan elliptical Machine OB Fitness sangat bagus untuk mengencangkan 

otot kaki. 

 

• Treadmill 

 

alat fitness yang digunakan untuk melakukan jalan atau lari di tempat. Mesin ini sangat 

praktis karena kecepatan nya dapat diatur dengan kemampuan lari kita. Selain ini biasanya 

alat ini dapat diatur ke mode latihan dimana kita akan mengikuti kecepatan treadmill yang 

berubah-ubah untuk meningkatkan kemampuan lari kita. Treadmill OB Fit memang sebuah 

alat gym yang relatif mahal jika anda ingin memilikinya di rumah, harga treadmill 

umumnya sekitar 

5.000.000 - 10.000.000. Namun jika anda menginginkan treadmill murah anda dapat 

mempertimbangkan untuk membeli treadmill bekas ataupun treadmill manual. 

https://www.ob-fit.com/kategori/elliptical/
https://www.ob-fit.com/kategori/treadmill/

