
TECHNOLOGIA

Wytrzymałość Poprawia wyniki w sportach wytrzymałościowych.

przewodowa

LINIA FITNESS LINIA SPORT

przewodowa przewodowabezprzewodowa przewodowa bezprzewodowa bezprzewodowa

Zwiększenie wydolności

Zwiększenie maksymalnej siły i szybkości skurczy mięśniowych

 
Zwiększenie siły eksplozywnej

Zwiększenie objętości mięśni

Przygotowanie mięśni przed wysiłkiem

Poprawienie przepływu krwi

Ćwiczenie różnych trybów pracy mięśni w różnych sekwencjach

Wzmocnienie mięśni głębokich osi  kręgosłupa

Znaczne zwiększenie objętości mięśni

Poprawa wytrzymałości i odporności mięśni w fazie roztrenowania

Zabezpieczenie stawu skokowego

Przygotowanie mięśni przed zawodami

Kształtowanie mięśni rąk

Kształtowanie mięśni ud

Kształtowanie mięśni brzucha i okolic talii

Kształtowanie mięśni pośladków

Wzmocnienie mięśni brzucha

Zwiększenie objętości mięśni klatki piersiowej

Przeciwdziałanie opuchliźnie

Zwiększenie objętości bicepsów

Zwiększenie objętości mięśni barków

Zwiększenie siły mięśni poprzez niewielkie zwiększenie ich objętości

Zwiększenie objętości mięśni

Ćwiczenie różnych trybów pracy mięśni w różnych sekwencjach

Zwiększenie przepływu krwi

Przygotowanie mięśni przed wysiłkiem

Zwiększenie siły mięśni czworogłowych

Odprężenie

Odnowa po wysiłku fizycznym

Skrócenie i zmniejszenie intensywności bólu mięśni

Wyeliminowanie uczucia zmęczenia

Odnowa po zwiększonym wysiłku fizycznym

Łagodzenie wszystkich rodzajów bólu miejscowego

Zmniejszenie napięcia mięśni

Uśmierzanie bólu mięśni

Zmniejszenie bólu pleców

Wyeliminowanie uczucia ociężałych nóg

Zapobieganie skurczom

Zmniejszenie bólu w okolicach szyi

Przeciwdziałanie bólowi w zapaleniu ścięgien

Blokada transmisji ostrego bólu w odcinku lędźwiowo-krzyż. kręgosłupa

Zmniejszenie uporczywego bólu stawu łokciowego

Odbudowa masy mięśniowej

Utrwalenie efektów odbudowy mięśni

TRENING

FITNESS

ODNOWA / MASAŻ

ŁAGODZENIE BÓLU

REHABILITACJA

RAZEM PROGRAMÓW

Odporność

Siła

Siła eksplozywna

Budowa masy mięśniowej

Kapilaryzacja

Cross - training

Wzmocnienie mięśni głębokich

Hipertrofia

Roztrenowanie

Wzmocnienie stawu skokowego

Wzmocnienie przedstartowe

Wymocnij ramiona

Wymocnienie ud

Wzmocnienie bryucha

Kształtowanie pośladków

Zbuduj mięśnie brzucha

Zbuduj mięśnie klatki piersiowej

Wzmocnij bicepsy

Drenaż limfatyczny

Wzmocnij barki

Zwiększenie mocy

Budowanie masy mięśniowej

Kapilaryzacja

Cross - training

Rozgrzewka

Masaż relaksacyjny

Regeneracja potreningowa

Redukcja bólu

Masaż przywracający

Regeneracja postartowa

TENS przeciwbólowy

Zmniejszenie napięcia mięśni

Bóle mięśniowe

Bóle pleców

Poczucie ciężkości nóg

Zapobieganie skurczom

Ból karku

Zapalenie ścięgien

„Łokieć tenisisty”

Antrofia mięśniowa

Wzmocnienie

Lumbago

Wzmocnij uda

Rozgrzewka


