Zestaw do trakcji kręgosłupa i
stretchingu całego ciała -

Elongacja ”

,,

Rewelacyjny zestaw do walki z bólem kręgosłupa,
nadwagą, wadami postawy – najlepszy sposób na
zdrowy kręgosłup.

Elongacja (wydłużenie) w gimnastyce korekcyjnej dotyczy kręgosłupa. Zasadą w ich stosowaniu
jest doprowadzenie do prawidłowej wielkości krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.
Zestaw ,,Elongacja” w kontrolowany sposób, pozwala przeprowadzić trakcję kręgosłupa. Zabieg
trakcji pozwala zlikwidować uciski wynikające między innymi z rotacji i deformacji dysków, stanów
zapalnych, choroby zwyrodnieniowej. Usunięcie ich prowadzi do rozluźnienia mięśni
przykręgosłupowych (stretchingu) i przerwaniu w ten sposób błędnego koła: ucisk na nerw napięcie mięśni - ucisk na nerw.

Minimum wysiłku -maksymalny efekt
Zestaw ,,Elongacja” - to minimalny wysiłek w odzyskaniu prawidłowej pracy i anatomicznego
kształtu kręgosłupa. W minimalnej wersji dzięki tylko trzem specjalnym pozycjom i rewelacyjnemu
profilowi, poświęcając kilka minut przywracamy anatomiczną postać kręgosłupa, zwiększamy
przestrzenie międzykręgowe, likwidujemy objawy bólowe, przywracamy prawidłowe
funkcjonowanie naszego organizmu.
Zestaw specjalnych kształtek z odpowiednio naciętym profilem, to rewelacyjna broń z wszelkimi
bólami kręgosłupa, doskonały prewencyjny i profilaktyczny sposób na wszelkie nieprawidłowości
związane z problemami kręgosłupa.
Zestaw korekcyjny ,,Elongacja” powinien znaleźć się w każdym domu, każdym gabinecie terapii, w
każdym ośrodku rehabilitacyjnym. To całkowita nowość w tej branży, ale testowana prze okres
kilku miesięcy na ponad tysiącu pacjentów. Oddajemy do dyspozycji wspaniały zestaw do
samodzielnej pracy w domu, do specjalistycznych zabiegów w gabinetach terapii. Oferta
skierowana jest również do osób , którzy ze względu na duży zakres obowiązków, mają minimalny
czas, aby poświęcić go dla swojego kręgosłupa. To także oferta dla gorliwych którzy chcą poprzez
systematyczne zabiegi w wydłużonej wersji, aby uniknąć bólu, biegania po gabinetach lekarskich i
terapeutycznych. Systematyczna praca pozwala uniknąć operacji i całkowicie wyzwolić się od
problemów związanych z kręgosłupem.
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Jak korzystać z zestawu trakcyjnego ,,Elongacja” - instrukcja obsługi
Budowa
Zestaw,, Elongacja” składa się z trzech elementów: podnóżka, korektora i najmniejszej części
zwanej kryzą. Użytkowanie rozpoczynamy od prawidłowego ułożenia elementów
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1. - podnóżek 2.- korektor
3.- kryza

Rozpoczynamy od ułożenia podnóżka, najlepiej na dywanie. Możemy wykorzystać do tego celu
kari matę. Układamy nogi tak aby stopy były na krawędzi podnóżka, lekko odwiedzione na
zewnątrz.

Teraz przysuwamy korektor do pośladków tym końcem na którym znajduje się suwak, a bez
pokrowca to część gdzie znajduje się drobniejszy profil.

Układamy się na korektorze, nogi ułożone na podnóżku. Teraz dokonujemy bardzo ważnej
czynności – ułożenia kryzy. W tym celu unosimy biodra do góry i wsuwamy kryzę przy krawędzi
korektora. Kryza skierowana jest wyższą częścią w stronę korektora, zagłębienie znajdujące się w
kryzie układamy na podłożu.
Kryza znajduje się dokładnie na wysokości kości krzyżowej, na przejściu lordozy lędźwiowej i
kifozy krzyżowej. Powoduje to mobilizację tego odcinka, dokładnie wygłębiając w sposób
anatomiczny obie krzywizny. Przy wielokrotnym systematycznym stosowaniu ustawia prawidłową
kifozę kości krzyżowej, przy prawidłowym ułożeniu dolnej części lordozy lędźwiowej.

Sumując , układamy się w ściśle określony sposób, przestrzegając dokładnie wszystkie kolejne
kroki. Przyjmujemy pozycję z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,stosujemy głębokie oddychanie.
Wprowadzamy nasze ciało w stan odprężenia i przygotowujemy do właściwych dalszych
mobilizacji . Jeśli pojawią się sygnały bólowe, powinniśmy utrzymać pozycję aż do ich ustąpienia.
Dopiero potem rozpoczynamy czynności pracy z naszym zestawem trakcyjnym ,,Elongacja”
Zdjęcie pokazuje działanie wszystkich profili zestawu.

Zestaw trakcyjny ,,Elongacja” ma trzy podstawowe mobilizacje. Te trzy pozycje są w stanie
rozciągnąć pasma powięziowe, przyczepy więzadeł i więzadła, szczególnie w obrębie stawów
biodrowych, a także mięśnie i segmenty ruchowe. Systematyczne wykonywanie tych mobilizacji
jest gwarancją szczupłej sylwetki, eliminacją bólu i gwarancją prawidłowych krzywizn
anatomicznych. Prawidłowo ukształtowane krzywizny kręgosłupa dają gwarancję prawidłowej
pracy obwodowego układu nerwowego, a to przenosi się na prawidłową pracę całego organizmu.
Dzięki rewelacyjnemu zestawowi odpowiednio dobranych profili i kształtek osiągamy wspaniałe
działanie przy minimalnym zaangażowaniu w bardzo krótkim czasie.

Pozycja nr 1

Po okresie około dwóch minut od momentu ułożenia przechodzimy do pozycji pierwszej. Rozpoczynamy od
ułożenia rąk w bok naszego ciała.(patrz strzałki) Jeśli po wykonaniu tej czynności pojawią się sygnały bólowe,
utrzymujemy pozycję do ich ustąpienia. Tak przesuwając o kilka stopni ręce, wyszukujemy pozycji w której
odczuwamy ból, każdą pozycję utrzymujemy do ustąpienia bólu. W każdej przejściowej pozycji naciskamy
biodrami na znajdującą się pod kością krzyżową kryzę. Czynności powtarzamy wielokrotnie, do całkowitego
ustąpienia bólu, bądź do maksymalnego zminimalizowania go. Ostatnią pozycję z rękoma wyprostowanymi poza
głową utrzymujemy ok 2 minut. Całkowity czas wykonywania ćwiczenia uzależniony jest od długości trwania
sygnałów bólowych. Ćwiczenie kończymy w momencie całkowitego ustąpienia sygnałów bólowych.

Pozycja nr 2

Układamy ręce ułożone w bok ciała. Teraz zginamy w stawach łokciowych i przedramię ( patrz strzałki) zginamy o
kilka stopni w kierunku głowy. Najczęściej na wskutek różnicy napięć pasm powięziowych i mięśni, łokcie nie będą
dotykały podłoża. Jeśli wystąpi sygnał bólowy utrzymujemy pozycję do ustąpienia bólu. Przesuwamy ponownie
przedramię o kilka stopni w kierunku głowy i powtarzamy czynności do pozycji w której przedramiona utworzą kąt
prosty. W każdej pozycji naciskamy biodrami na znajdującą się pod kością krzyżową kryzę. W przypadku
wystąpienia bólu utrzymujemy pozycję aż do jego ustąpienia. Czynności powtarzamy wielokrotnie do momentu
kiedy przedramiona całą powierzchnią dotkną podłoża. Ostatnią pozycję z rękoma wyprostowanymi poza głową
utrzymujemy ok 2 minut. Całkowity czas wykonywania ćwiczenia uzależniony jest od długości trwania sygnałów
bólowych. Ćwiczenie kończymy w momencie całkowitego ustąpienia sygnałów bólowych.

Pozycja nr 3

Pozostajemy w tym samym ułożeniu na plecach. Teraz układamy ręce ze splecionymi dłońmi pod głową.
Najczęściej łokcie znajdują się w powietrzu i nie dotykają podłoża. Naciskamy biodrami na kryzę i staramy się aby
nasze łokcie dotykały podłoża. Jeśli w tym momencie wystąpią sygnały bólowe nie przerywamy ćwiczenia a
czekamy aż ból ustąpi. Ćwiczenie przerywamy w momencie kiedy poczujemy rozluźnienie mięśni w okolicach
karku a łokcie znajdą się na podłożu. Musimy pamiętać że wszystkie ćwiczenia mogą generować sygnały bólowe,
ale w krótkim czasie powinny one zaniknąć i przynieść odprężenie i rozluźnienie całego ciała.
Do kogo skierowane są ćwiczenia? Przede wszystkim, dla osób które wykonują pracę w pozycji siedzącej, dla
osób, które z wielu względów skazane są na długie okresy przebywania w pozycji siedzącej. Stanowią również
doskonały zestaw do rehabilitacji, a także wspaniały zestaw do kształtowania sylwetki w każdym okresie
naszego życia. Mogą wykonywać je zarówno osoby młode, jak i w wieku dojrzałym. Najtrudniejszym czynnikiem
jest wprowadzenie do świadomości nawyku wykonywania tych ćwiczeń codziennie. Powinniśmy je wykonywać tak
często, jak mycie zębów, czesanie itd.. Tylko takim sposobem uzyskamy doskonały i trwały efekt, pozbywając
się bólu i zachowując szczupłą i sprawną sylwetkę.
Najtrudniejszym momentem w tym zestawie jest moment powstania z zestawu korekcyjnego ,,Elongacja”.
Wykonujemy go również w ściśle określony sposób. Rozpoczynamy od odsunięcia podnóżka. Następnie
usuwamy kryzę, nogi zginamy w kolanach i podpieramy się obiema rękoma o podłoże. Teraz bez udziału łokci i
kolan powstajemy . Pamiętać należy że moment powstania bez podpierania łokciami i kolanami pomaga
zachować efekt naszej pracy z zestawem korekcyjnym ,,Elongacja”

Zestaw powinien być rozłożony w domu w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu, tak aby można było
korzystać z niego w ciągu dnia. Należy oprócz systematycznych porannych ćwiczeń powtarzać ćwiczenia po
każdym dłuższym przebywaniu w pozycji siedzącej, po spacerach czy wędrówkach. Powinno to przywracać
równowagę napięciową w powięziach, mięśniach, symetryzuje więzadła, kształtuje sylwetkę i prawidłową pracę
całego organizmu.
Produk c ja , szkole nia , dyst r ybuc ja i sprze da ż :
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