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DVD Cold Steel Never Unarmed

Kategoria:  »  Filmy DVD/CD
Nr katalogowy: VDNU
Producent: Cold Steel
Cena: 384,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

COLD STEEL jest amerykańską firmą produkującą
szeroką gamę wysokiej jakości produktów w tym noży,
mieczy, maczet, toporków i akcesoriów do samoobrony.
Nie bez powodu noże tej firmy są reklamowane
sloganem ''World's Strongest Sharpest Knives''
(najmocniejsze i najostrzejsze noże świata). Noże Cold
Steel wykonane są zwykle z bardzo dobrych gatunków
stali, posiadają mocne blokady, wytrzymałe i
ergonomiczne rękojeści, mimo długotrwałego
użytkowania nie zmieniają swych parametrów
użytkowych. Produkty tej firmy charakteryzują się
bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Zobacz produkt w sklepie

Każdy wolny człowiek ma prawo do obrony własnej osoby, rodziny, bliskich oraz mienia podczas napaści. Od czasu kiedy
broń palna ma wpływ na ludzkie życie istotne jest, by człowiek posiadał ją oraz umiejętność jej zastosowania, gdyż bez
tego nie będzie mógł długo cieszyć się cenną wolnością. Never Unarmed jest nowym spojrzeniem na niezwykle szeroki
temat, broni palnej i amunicji, którą potrzebujesz nabyć do rekreacji, polowania, przetrwania i samoobrony.
W ciągu 2,5 lat nakręcono film, w którym Lynn C. Thompson omawia wady i zalety: wiatrówek, pistoletów, karabinów,
mini rewolwerów, pistoletów kieszonkowych, strzelb, broni śrutowej i innych. Never Unarmed jest filmem, zawierającym
aspekty taktyczne i treningowe, oraz pokazującym improwizowane korzystanie z elementów otoczenia jako osłon czy
używania przedmiotów znajdujących się pod ręka w formie tarczy. Czasem prezentacja może stać się graficzna, kiedy
Lynn uczy, jak bronić się przed niebezpiecznymi zwierzętami, a także pokazuje sposób jak unieszkodliwić przeciwnika.
Przeznaczony dla międzynarodowej publiczności, oferuje wiele możliwości dla tych, którzy nie cieszą się wolnością i
bezpieczeństwem w swojej okolicy.
Wypełniona ciągłą akcją, obrazowa prezentacja, pokazująca ekscytujące walki, szybkość, dokładność i siłę ognia. Never
Unarmed na zawsze zmieni Twój sposób patrzenia i myślenia o broni palnej.
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