Fitness-Berry

Ramenní svalstvo
Mírně ohnuté paže zvedat až do výše ramen.
Břicho napnuté, hlava v prodloužení páteře.
(Hřbet ruky ukazuje nahoru, zápěstí je
zpevněné)

Zádové a ramenní svalstvo
při akutních bolestech ramen
Položit se břichem na ovál, váha by měla spočívat na pánvi,
břiše a hrudníku. Paže překřížit před hrudníkem Ruce zkřížit
za hlavou, hlava je v prodloužení páteře, pohled směřuje
dolů, hrudník pomalu zdvihat nahoru tak, aby pánev a
ramena tvořily jednu linii. Trup potom opět pomalu spouštět
(stále udržovat napětí).

Břišní svalstvo
Paže jsou natažené nad hlavou, hlava spočívá
na pažích nebo mezi nimi (dlouhá páka).

Břišní svalstvo
Ruce za hlavu, se současným rolováním trupu nahoru
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Břišní svalstvo
Lýtka leží na oválu. Špičky nohou pevně
přitáhnout, paty zatlačit do šneka, pupík je
vtažený. Trupem pomalu pohybovat nahoru a
dolů.
ewegen.

Šikmé břišní svalstvo
Současně s rolováním těla nahoru zdvihnout
jednu nohu. Loket protilehlé paže směřuje
ke kolenu.

Přímé břišní svalstvo
Položit se na bedra a hrudní obratle, nohy
rozkročit na šířku boků, ruce zkřížit za hlavou,
pupík vtáhnout, trup pomalu rolovat nahoru, aniž
by se úplně narovnal. Záda a krk tvoří jednu linii,
koleno je v úrovni krku. V poloze krátce vydržet
a
nie ist am
opět se rolovat dolů. Břicho přitom držet napnuté.
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Břišní svalstvo a svalstvo pánevního dna
Levou nohu položit v pravém úhlu na pravou nohu
a trupem rolovat nahoru a dolů.

Hýžďové svalstvo a pánevní dno
Ruce jsou za hlavou, nohy rozkročené na
šířku boků. Hýždě stáhnout, pupík
zatáhnout. Pánev zdvihnout do vodorovné
polohy, v poloze krátce vydržet a opět se
spustit.

Hýžďové svalstvo, zadní strana stehna
a zatuhlé zádové svalstvo
Položit se na břicho a pánev. Ruce jsou
podepřené na šířku ramen, jednu špičku
chodidla položit na zem. Břicho, podbřišek
tlačit dolů. Napnutím hýžďového svalstva
pohnout chodidlem spit
směrem ke stropu,
pomalu spustit bez
povolení napětí hýždí.
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Varianta: Se zdviháním pánve střídavě
natahovat nohu dopředu.
Varianta: Levé chodidlo položit
na pravou nohu. Zdvihat a spouštět
pánev.

G Hýžďové svalstvo, zadní strana stehna
raBzatuhlé zádové svalstvo
G Nohy pokrčit (90 stupňů), chodidla překřížit,
bhýždě a břicho napnout. Obě chodidla se
pohybují směrem ke stropu.

Mobilizace páteře
Nohy postavit do úhlu
Win90 stupňů, chodidla
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Různé držení paží,
šnek napříč: pánví
pohybovat sem a tam.
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Hrudní svalstvo
a svalstvo paží
Hýžďové a břišní svalstvo napnout.
Ruce opřít na šířku ramen.
Paže ohýbat a napínat
bez povolení napětí.

Triceps

Zádové svalstvo

Rukama se na šíři ramen opřít o ovál, nohy
rozkročit na šířku boků, břišní svalstvo
udržovat napnuté. Paže ohýbat a propínat.

Zádové a břišní svalstvo
Posadit se na zadní čtvrtinu, nohy jsou souběžně
postavené, paty jsou u okraje oválu.
Pokupováním k sobě sklápět hruď a stehna
(sklapovačka). Varianta: Současně pohybovat

Napínáním hýžďového svalu zdvihat obě paže a
nohy, hlava v prodloužení páteře.

Dlouhé a hluboké zádové svalstvo
Opřít se jednou rukou a protilehlou nohou. Volnou
ruku a nohu ohnout. Propnout ohnutou ruky a nohu
až do vodorovné polohy a opětovně ohnout (pohled
směřuje k podlaze).
15 opakování, potom výměna.

Varianta: Se zátěží (např. činka 1kg nebo láhev
naplněná vodou)

pažemi. Lopatky stahovat k páteři.

Dolní zádové svalstvo, hýžďové svalstvo a
svalstvo ramenního pletence
Břichem se položit na ovál (váha by měla
spočívat převážně na pánvi a stehnech).
Chodidly se opřít o stěnu,
ruce ohnout nebo složit za hlavou.
Záda a krk tvoří jednu linii, dívat
se dolů.
Trup pomalu zdvihnout nad
vodorovnou úroveň.
Pata, pánev a rameno tvoří jednu linii.
Boční svalstvo trupu
a vnější svalstvo
nohou
Položit se na bok, nohama
a rukou se opřít o zem,
horní ruka leží za hlavou.
Napínáním svalů břicha a
hýždí zdvíhat nohu a trup.

Uvolňovací cvičení pro záda
a protahovací cvičení pro břišní svaly
Arme Ruce volně
položit nad
hlavu,
tlakem
Füß
chodidel
oválem
pohybovat
mírně vpřed
a vzad.

Přitahovače a pánevní dno
Kleknout si na
Auf Sch
etwas ovál, kolena dále
der, od sebe, trup je
aufrvzpřímený,
geg ovál stlačovat
zus nohama.
VVarianta: Přitom
se pohupovat.

Dolní záda, zadek a zadní strana stehen
Hýždě a břišní svaly napnout. Ruce položit na
šířku ramen, paže ohýbat a propínat bez
povolení napětí.

Dolní zádové, hýžďové svalstvo, zadní strana
stehen a pánevní dno
Lýtka spočívají na oválu. Špičky nohou přitáhnout,
zadek a břicho napnout. Pánev zvedat a spouštět,
aniž by se přitom natahovaly nohy. Pánev zdvihat a
spouštět, aniž by se přitom natahovaly nohy
(stehna, pánev a trup tvoří jednu linii).

Varianta: Se zdviháním pánve udržovat nohu
v úhlu 90 stupňů
Koordination
Koordinace
Paži a protilehlou ruku
Linie bildennatáhnout do
anspannenjedné linie
(břicho napnuté)

Fitness - Berry

Co je to Fitness-Berry®?
Patentovaná pomůcka Fitness-Berry® umožňuje cílené
procvičení celého těla s využitím prvků gymnastiky a aerobiku.
Oproti běžnému gymnastickému míči nabízí větší stabilitu, čímž
usnadňuje správné držení těla při provádění cviků.
Jaké jsou oblasti použití?
● Podpora zdravého životního stylu
● Cílené tvarování postavy a zlepšení hybnosti
● Procvičení páteře
● Posilování zádového a šíjového svalstva
● Koordinace pohybů a rovnováhy
● Posilování svalů břicha, nohou a pánevního dna
● Dětská gymnastika
● Těhotenská gymnastika, příprava k porodu a poporodní cvičení
● Držení těla
● Nácvik a správné sezení s odlehčením zádových svalů
● Sportovní trénink doma i v profesionálních podmínkách
(wellness, fitness, sportovní medicína, fyzioterapie a ergoterapie)
a všude, kde je zapotřebí nenásilnou formou zlepšit tělesnou
a psychickou kondici.
Fitness-Berry® - pro zdraví a fitnes!
Fitness-Berry® a příslušný všestranný koncept byl vyvinut
v německu, kde je již několik let úspěšně prodáván a využíván ve
fitness a wellness centrech.

Připojte se k průkopníkům trendů v oboru fitnes a wellness, kteří včas
využívají inovace a kontaktujte našeho obchodního zástupce!

Obchodní zástupce
Ondřej Vašulín
ondrej.vasulin@acare.cz

A care, s. r. o.
ovodvorská 944/138
142 00 Praha 4

GSM: +420 725 875 047

Zelená linka: 800 100 690

www.acare.cz

