Prevalcujte
nudu
Automasáž penovým valcom
vás bude bolieť, ale uvoľnia sa
pri nej aj hlboké svalové vlákna.
Nahradí klasický strečing a podporí
regeneráciu. Rýchlo, účinne
a hlavne zábavne!

P

enový valec „foam roller“
výborne zúžitkujete najmä
pri masáži dolných končatín. „Veľa ľudí chodieva
na masáže chrbta alebo krku, ale
o nohy sa príliš nestarajú,“ upozorňuje osobný tréner Mgr. Martin
Roháček. „Ak k tomu pripočítame
sedavé zamestnanie, nohy len
tuhnú, svaly a šľachy sa skracujú.
Automasáž ich vítane prekrví
i natiahne. Je to ideálny spôsob
regenerácie, vďaka ktorému sa
zbavíte prípadnej bolesti, zlepšíte
výkon a dokonca aj držanie tela.
Ženy by mohlo motivovať, že automasáž penovým valcom dokáže
zjemniť prejavy celulitídy.“

BOLESŤ JE PRIRODZENÁ

Najmä na začiatku absolvujte valcový strečing pod dohľadom trénera. Cieľom je hľadať bolestivé body
a uvoľniť v nich svalové napätie.
„Práve menej príjemné pocity však
môžu laika zneistiť. Kvalifikovaný
tréner vám vysvetlí, ktoré pocity sú
ešte v poriadku, prípadne, čo daná
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bolesť signalizuje,“ vysvetľuje odborník. Jedna partia sa môže valcom masírovať tridsať až šesťdesiat
sekúnd. To znamená, že nohy budete mať kompletne vymasírované
priemerne za päť minút. Začínať
treba postupne. Pravidelným valcovaním sa tvrdé miesta poddajú.
Počas celého valcovania sa snažte
pravidelne dýchať, ani pri bolesti
dych nezadržiavajte.

VYBERTE SI TVRDŠÍ

Môžete si vybrať rôzne tvrdosti valcov. Nájdete ich aj s výstupkami, ktoré znásobujú tlak
na bolestivé body. „Čím menšia
plocha, tým väčší tlak dokáže
vyvinúť. Aj začiatočníkom by som
však odporučil skôr tvrdší valec
ako mäkší. Pred cvičením sval nabudí, po ňom ho uvoľní. Strečing
pomocou valca je určite zábavnejší a aj účinnejší ako klasický,“
dodáva Martin Roháček.
Cena valcov sa pohybuje okolo
tridsať eur. Nájdete ich aj pod
označením blackroll.

Sedací sval

Posaďte sa na valec, rukami sa oprite za telom. Chodidlo pokrčenej
pravej nohy položte na zem, potom preložte pokrčenú ľavú nohu tak,
aby sa jej členok
opieral o pravé koleno. Navážte sa viac
na nohu, ktorá je
vyložená. Potom sa
posúvajte po valci,
aby ste rozmasírovali sedací sval.
Nezabudnite
nohy vystriedať.

Zadná strana stehna

Valec si dajte pod zadnú stranu ľavého stehna, pravú
nohu pokrčte a oprite ju o chodidlo. Dlane vystretých rúk
položte približne na úroveň bokov. Potom sa posúvajte
po valci vpred a vzad. Pri pohybe môžete vytáčať chodidlo
vystretej nohy raz na pravú, potom na ľavú stranu. Potom
valec preložte pod pravé stehno.

Oprite sa o dlane rúk. Valec si
dajte pod stehno pokrčenej ľavvej nohy. Pravú vystrite a oprite
sa o špičku. Ruky mierne pokrčte a potom posúvajte valec
po vnútornej strane stehna až
po koleno. Nohy vystriedajte.

Vždy, keď valcom natrafíte
na bolestivý bod, na chvíľu
pohyb zastavte a nechajte
na miesto pôsobiť tlak. Dýchajte! Až potom pokračujte ďalej.

Lýtko

Valec si presuňte pod lýtko ľavej nohy. Pravú nohu opäť
pokrčte a oprite o chodidlo. Ruky dajte približne k bokom.
Zdvihnite zadok zo zeme a pomalým pohybom dopredu
a dozadu, masírujte valcom lýtko. Po chvíli môžete vytá➤
čať chodidlo do strán. Nohy vystriedajte.

Foto: Peter ŠIMONČÍK,
za poskytnutie priestorov na fotenie ďakujeme
centru ProFigure

Vnútorná strana stehien
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Predná strana stehna

Foto: Peter ŠIMONČÍK,
za poskytnutie priestorov na fotenie ďakujeme
centru ProFigure

Oprite sa o dlane rúk, ktoré sú pod
úrovňou pliec. Valec podložte pod ľavé
stehno. Pokrčenú pravú nohu vytočte
do strany a oprite sa o jej špičku. Ľavé
chodidlo zdvihnite zo zeme a pohybujte
valcom vpred a vzad. Nohy vymeňte.

Bočná strana stehna

Často ide o najbolestivejšiu partiu
nôh. Aj pri bežnej forme strečingu sa naťahuje prevažne predná
a zadná časť stehna, prípadne lýtko
a na bočnú stranu sa pri cvičení
zabúda. Oprite sa o vystreté ruky,
valec si dajte pod bočnú stranu
pravého stehna približne do stredu. Ľavú nohu preložte cez pravú
a oprite sa o chodidlo. Pravú nohu
vystrite. Potom sa mierne predkloňte, pokrčte ruky a penovou pomôckou vaľkajte
miesta od kolena pod
bedro. Masírovanie opakujte valcom pod ľavou
nohou.

Valcový strečing nie je nuda! Dá sa výborne
modifikovať podľa toho, či patríte k začiatočníkom, alebo k pokročilým. „Ak
je človek skúsený a svaly už má
uvoľnené, snažíme sa sťažiť
cvičenie tak, aby sa na problematické body vyvíjal väčší
tlak. Napríklad pri masírovaní
bočnej strany stehna vystrieme obidve
nohy,“ hovorí o možnostiach tréner
Martin Roháček. ■
Katarína
POSLUCHOVÁ
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