Új szintre emelve a Fitness Check a sport,
a fitnesz és a wellnesz területén

Az edzőtárs, aki tudja, mi kell
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A hozzáértő felügyelő
Minden személy egyedi, ugyanígy a sportban is. A fitnesz edzőknek
kihívás összeállítani az edzési programot minden gyakorlatot végzőnek
(akár kikapcsolódás, egészség vagy professzionális sport a cél), ami
hozzájárul az egészséghez és megelőzi a sérüléseket: nem könnyű feladat.
De most itt a hozzáértő támogatás az edzés felügyeletéhez.

A képen Feri Bogdan a teniszlegenda John McEnroe-val a
DEICHMANN ATP Bajnokságon
2005

®

prefit bodyscan – vázizomvizsgálat
optimális edzési idő meghatározása
egyéni fitnesz és táplálkozási tanácsok
A minden szempontból egészséges edzésért

Feri Bogdan
Fiziko terapeuta
“A csúcsatlétákkal való napi
munkámban a prefit®
bodyscan megbízható
eredményeire támaszkodom.
”

A prefit® bodyscan az ideális edzőtárs
felügyelni az edzéseket a fitnesz stúdióban
a fizikoterapeutánál, sportolói csapatoknak
vagy a wellness oázisban. Ez az ügyes
kis készülék egy gyors méréssel rögzíti
az atléta fontos edzési adatait és
személyre szabott edzési javaslatokat
tesz figyelembe véve a gyakorlatot végző
megelőző terhelési és sérülési adatait,
ezáltal biztosítva az edzés egészségesebb,
biztonságosabb és hatékonyabb módját.
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Sascha Seifert
A DSB sport fiziko terapeutája, csontkovács,
nővér, a KSV Hessen Kassel és számos
német bajnoki kézilabda csapat csapatkísérő
orvosa
®

“A prefit bodyscannel végzett vázizomvizsgálat
megegyezik fiziko tudásunkkal.
A terhelt
terapeutás
szakértői
ízületeken és gerincen mért adatok értékest
útmutatást nyújtanak, hogy milyen kezelést
alkalmazzuk.”

®

MIT TUD A PREFIT bodyscan?
A neve mindent elmond:
A készülék "leszkenneli" az atléta testét,
rögzíti a reakcióit és a gyenge pontokat
A mérési eredmény ek kiértékelés
teljesen automatikus.

Vázizomvizsgálat

Nehezek a súlyok? A nyak és a hát merev az irodai
munkától? A prefit® bodyscan kifürkészi a feszült
izmokat és gyenge pontokat az ízületekben és a gerincoszlopban, grafikusan kijelezve azokat, és a megfelelő
edzési programot javasolja.

Optimális
edzési idő

A napnak melyik szakában kész a testünk az edzésre?
A hagyományos kínai orvoslás azt tanítja, hogy az emberi
test váltakozva van aktív és nyugalmi állapotban. Aktív
állapotban az izmok rendkívül jól reagálnak az edzésre;
nyugalmi állapotban nagyon érzékenyek és sérülékenyek.
A prefit® bodyscan rögzíti az atléta állapotát és kiszámolja,
hogy a nap melyik szakában optimális az idő az edzésre.

Kihagyta a pihenőidőket edzés alatt? Túl sok fehérjedús és
Fitnesz és
táplálkozási túl kevés magas rosttartalmú ételt fogyasztott? Elég folyadékot
tanácsok
vett magához? A teljes test funkcionális felmérésére alapozva
a prefit® bodyscan meghatározza, mire van szüksége a testnek,
és hogy az atléta miből vitt be túl sokat a "jóból". Az egyéni
fitnesz és táplálkozási útmutatások felteszik a koronát az
edzési tervre.
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®

ÉS A PREFIT
ENNÉL IS TÖBBET TUD!
Edzéshatékonyság
Energikus személy? A prefit® bodyscan megállapítja az atléta erőteljességét (pl. a test
képességét arra, hogy az edzés alatt milyen
gyorsan fér az energiatartalékokhoz). Ez a képesség
a hatékony edzés alapja. Az erőteljességi értékek
alapján az edző meg tudja határozni, hogy az edzéstervnek milyen igényeket kell támasztania.

Sav-bázis egyensúly
Savas? A savtúltengés növeli a sérülések
kockázatát és gyakran vezet edzési szünetekhez.
A savak felgyülemlése a szervezetben lehetnek a
szegényes táplálkozási szokások eredménye.
Ugyanakkor a megfelelő folyadékbevitel segíti fenntartani a sav-bázis egyensúlyt. A prefit® bodyscan
felméri a test savtúltengésre való hajlamosságát.

Testtömegindex (BMI – Body Mass Index)
Túlsúlyos vagy túl vékony vagy éppen megfelelő?
A BMI megmutatja a testsúly és -magasság közti
kapcsolatot, mely a túlsúlyosság és soványság meghatározásának nemzetközileg használt mutatója.
A prefit® bodyscan kiszámolja a BMI-t és ennek meg-
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felelően módosítja javaslatait, ha a gyakorlatot végző
túlsúlyos vagy sovány.
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Rainer Michalski
Sportoktató ésa
fitnesz stúdió
Rückgrat Schramberg
menedzsere
“A könnyen alkalmazható prefit ®
bodyscan módszer magasfokú
elfogadottságra tett szert stúdiónk
kliensei között. Klienseink először
egy részletes áttekintést kapnak
a terhelt izmaikról, táplálkozási
hiányosságaikról és az aktuális
fizikai kondíciójukról. Ezután hozzá
tudjuk igazítani az edzést az eredményekhez. Ez jelentősen növeli
az általunk nyújtott szolgáltatások
hatékonyságát.”

Az optimális edzés alatti pulzusszám meghatározása
Milyen pulzusszám mellett égeti a test a zsírt?
Milyen értékhatáron belül maximalizálható az állóképesség?
A prefit ® bodyscan személyre szabottan határozza meg az
edzés alatti pulzusszám értéktartományát.

Gyors, hozzáértő, személyre szóló
Fittnek lenni annyi, mint: kb. ötmillió
német edz rendszeresen fitnesz
stúdiókban. Az emberek egyre
igényesebbek és az edzéseik
alatt egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek az egészségre.
Az egészség és a biztonság szintén
elsődlegesek a professzionális és
a csapat atlétákról való gondoskodásban - amint a fizikoterapeuta
szolgáltatásai a kapocs a sport és a

A prefit® bodyscannel Ön az egész-

gyógyászat ezen speciális területén.

ségügyben való jártasságáról tesz
tanúbizonyságot és egy kivételes

A mély szakértelemmel töltött prefit®

szolgáltatást nyújt klienseinek.

bodyscan könnyen beilleszthető bár-

A könnyen megérthető edzés és

mely sport, fitnesz vagy wellness

táplálkozási tanácsok kinyomtathatóak,

intézmény szolgáltatásaiba.

így az atléták hazavihetik, hogy

Igen kis helyet igényel és nagyon

nyugodtan újraolvassák. Ennélfogva az

könnyen kezelhető. A felmérés

atlétákat kellemes érzés tölti el, hogy

csak tíz percet vesz igénybe.

mindenre kiterjedően odafigyelnek rájuk

Ennélfogva az optimális egyéni

és fittek és egészségesek maradnak.

edzésterv gyorsan összeállítható

És az elégedett ügyfelek szívesen

minden atléta számára.

visszajönnek újra.
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MŰKÖDÉS KÖZBEN A PREFIT

Előnyök a fitnesz stúdiók számára

®

- Optimális, egyénre szabott edzésterv minden atléta számára
- A standard fitness chek időt megtakarító kiegészítése
- Megbízható alap a táplálkozási tanácsadáshoz
- Szolgáltatási körének kiszélesítése és szakmaiságának elmélyítése

Előnyök a fizikoterapeuta számára

- Problémás izomterületek felismerése
- További információk a páciens fizikai erőnlétéről
- A terápiás eredmények részletes kiértékelése

Előnyök a csapat számára

- Optimális, egyénre szabott edzésterv minden atléta számára
- Problémás izomterületek felismerése
- Optimális felügyelet és gondoskodás a csapat tagjairól
- Több hozzáértés az egészséges és biztonságos edzésért
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HOGYAN MŰKÖDIK A
PREFIT BODYSCAN?
®

Az egészségügy szakértőitől a fitnesz szakértőinek
Az Essenben székelő wegamed gmbh a holisztikus
diagnosztikai és terápiás készülékek vezető
gyártója. A társaság évtizedes tapasztalata és
egészségügyi szakértelme ma már a sport és fitnesz
vállalatok hasznát is szolgálja.
A prefit® bodyscan edzést tervező és felügyelő
módszere az AC Milan és hasonló professzionális
csapatok, sportorvosok, fizikoterapeuták és fitnesz
stúdiók közreműködésével lett kifejlesztve és
tesztelve. A teljes test funkcionális felmérésekor
hat elektróda van kapcsolva az atléta lábaihoz, kezeihez
és fejéhez. Gyenge, 13Hz-es elektroimpulzusok
jutnak a testbe az elektródák segítségével - teljesen
vér- és fájdalommentes természetesen. A prefit® bodyscan
ezután felméri és kiértékeli a test ezen elektroimpulzusokra
adott reakcióit.
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Jean Pierre Meersseman
Az AC Milan futballcsapat
vezető orvosa
“A teljes test - időközönkénti -

funkcionális felmérése megállapítja
játékosaink edzés alatti kondícióját.
Az eredmények útmutatásai alapján
az egyénre szabott edzésterv. Ez
minden játékos részére felállítható
jelentősen csökkenti a sérülések
kockázatát és nagymértékben
növeli az edzés hatékonyságát.”
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Az A.C. Milan Laboratórium hivatalos szállítója

A Verband Deutscher Fitness-und Freizeitunternehmen e.V. (VDF)
[Német Fitnesz és Szabadidő Vállalatok Szövetsége] együttműködő
partnere
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Vásárlással kapcsolatos
információkért kérjük hívja:
mobil: + 36-70-636-0263
e-mail: info@success2007.hu

wegamed gmbh P-EN-300108-06-57

SUCCESS-TEAM2007 KFT.
A Wegamed GmbH kizárólagos
magyarországi képviselője
H-1135 Budapest Kerekes út 1/b.
Magyarország
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mobil: + 36-70-636-0263
info@success2007.hu
www.success2007.hu

