BOLÍ VÁS
ZÁDA?
Máte sedavé zaměstnání a málo pohybu? Nebo naopak sportujete a máte pohybu
příliš a je jednostranný, tedy potřebujete kompenzovat?

NABÍZÍME VÁM CVIČENÍ METODOU

SM SYSTÉM!

kombinace. Zároveň docházík aktivnímu protažení
(útlumu) svalových skupin s tendencí k přetížení
a zkrácení. Bederní páteř se protahuje a meziobratlové disky se regenerují.V krční oblasti dochází
k relaxaci šíjových svalů a vyrovnávání hlavy do osy.
Tak dochází ke komplexní regeneraci páteře.

SM systém je nejjednodušší a přitom vysoce účinná
metoda jak bolesti zad předcházet, či se bolesti zad
zbavit. Díky specifické svalové aktivaci dochází během
speciálního „cvičení“ k zapojení svalů v určitých
řetězcích. Tyto svalové řetězce trup spirálovitě
obtáčejí, díky čemuž dochází k tzv. trakci (zjednodušeně – protažení vzhůru) páteře a trupu obecně.
SM = Stabilita a Mobilita páteře (2 neoddělitelné
vlastnosti zdravé páteře).
Metoda je založena na aktivním pohybu paží
a nohou pomocí elastického lana. Dochází tak
k aktivaci (posílení) hýžďových svalů, šikmých břišních
svalů, mezilopatkových svalů a protahování páteře
směrem vzhůru. Tímto se obnovuje zádový korzet,
uvolňují se velké klouby a regeneruje se páteř.
Aktivace je vždy komplexní. Nezaměřujeme se
na „posílení“ jednoho svalu nebo jedné svalové
skupiny. Cílem je uvést do činnosti celou spirálu
a dále jejich kombinace. Zároveň dochází a dále jejich
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Pohyby jsou pomalé a řízené po celou dobu jejich
průběhu. Důvodem je vytvoření nových paměťových
stop v centrálním nervovém systému a následně jejich
udržení (zapamatování), časem poté automatické
používání.
Regenerační sestava cviků je určena k prevenci
bolesti zad, rozcvičení před sportem a především ke kompenzaci sedavého zaměstnání
a jednostranného sportovního zatížení.
Nabízíme:
Skupinové kurzy na 12 lekcí pro začátečníky
a pokročilé (nutná znalost základních cviků),
Individuální tréninky
Více informací na recepci
SC FAJNE nebo u trenérky
Lucky Křetinské,
tel.: 773 900 951

tel.: +420 602 388 147
tel.: +420 602 533 105
e-mail: recepce@scfajne.cz
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