
JAK FUNGUJE
ELEKTROSTIMULACE

VE SPORTU



Je tolik lidí, kteří tuto techniku stále 
považují za něco nového... Samozřejmě, 
že je stále inovativní, protože se neustále 
přizpůsobuje a používá v oblasti sportu,
zdraví a estetiky, používá se však již 
několik desítek let.

Vášeň a pokušení lidské bytosti vnášet 
do současnosti techniky minulosti, klade 
uplatnění v současnosti a budoucnosti.

Rychlost, s jakou chceme dosáhnout 
výsledků na našem těle, vynesla tuto
techniku na vrchol. Žádné zázračné 
recepty, ale dokonalá kombinace cvičení, 
motivace a elektrostimulace může z rukou 
odborníků přinést výsledky, které hledáme. 
Rychle a snadno!  



Jedná se o techniku, při níž se uplatňují impulzy směřující do svalu, 
a je využívána především ve sportu, u trenérů a osobních trenérů, 
ve zdravotnictví, u fyzioterapeutů, a v estetice, u kosmetiček. 
I přestože se začala vyvíjet ve 20. století, nedokázala dosáhnout 
dnešní účinnosti. 

Její použití při mučení nepřátel ve světových válkách nemají nic 
společného se způsoby, jakým se elektrostimulace používá dnes. 
Ale jak byla vůbec objevena? Odpovědí je nález v hrobce z roku 
2750 př. n. l., který dokazuje, že výhody elektrického proudu byly 
známy již Egypťanům.

Vytvářely ryby elektrické šoky? Odpověď může být pouze ano. 
Zde tak můžeme hledat počátek revolučního fenoménu pro 
sport, zdraví a estetiku.  

 

CO JE ELEKTROSTIMULACE?   
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Když si naši předkové před více než dvěma miliony
let uvědomili, že mohou vytvářet nástroje k různým
činnostem, jako je lov nebo rozdělávání ohně,
znamenalo to začátek technologie, kterou známe 
dnes (umělá inteligence, virtuální realita, internet 
věcí, informační a komunikační technologie (ICT) 
atd.). 

Posunuly nás o velký kus dál, protože už nemluvíme 
o elektrických šocích, ale o inteligentním softwaru, 
jako je zařízení i-motion EMS, které přináší nový 
koncept fyzického tréninku. Zajištění bezpečného 
tréninku přizpůsobeného individuálním potřebám 
každého sportovce je složitý úkol, ale profesionálové 
v tomto odvětví jej stále častěji používají kvůli 
výhodám, které nabízí: trénink ve více skupinách, 
rychlejší regenerace po cvičení, větší pozornost 
a kontrola nad sportovci v jejich péči, větší 
bezpečnost atd. 

Osobní trenéři i trenéři tělesné výchovy musí být
připraveni vytvářet bezpečné tréninkové programy
přizpůsobené potřebám sportovců a elektrostimulace 
je k tomu ideálním nástrojem. 

ELEKTROSTIMULACE
PRO SPORTOVCE



V soutěžních sportech, jako je basketbal, tenis nebo atletika, musí
být sportovci velmi dobře trénovaní, aby dokázali překonávat výzvy
a udržet tempo vyžadované soutěží. Za tímto účelem používají
trenéři, kteří mají na starosti jejich trénink, elektrostimulaci jako
techniku přizpůsobenou každému jednotlivci. Díky vybavení
elektrodami rozmístěnými po celém těle a přenosu sekvenčních
impulzů dochází ke stahování svalů, čímž se zvyšuje intenzita
cvičení. 

Takto sportovec dosáhne většího podnětu, většího napětí a většího
výsledku při efektivnějším tréninku. Intenzita cvičení vždy závisí na 
intenzitě, kterou je sportovec schopen vydržet. Proto hovoříme o
100% individuálním přístupu . 

JAK PŘIPRAVUJETE ELITNÍ SPORTOVCE?
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Stále si nejste jisti, jak elektrostimulace ovlivňuje sport?

Shrnuli jsme nejvýznamnější výhody, které odlišují sportovní, elektrostimulační 
a fyzioterapeutická centra, stejně jako osobní trenéry a cvičitele od konkurence.
Důvody vám sdělíme níže... 

Věříte v přínos elektrostimulace?
Jak ji můžete uplatnit ve svém podnikání? 
Jste připraveni podpořit své zákazníky při dosahování jejich cílů?  

KONTAKTUJTE NÁS!

ZVÝŠENÉ NABRÁNÍ SVALŮ ORTODROMNÍM
A ANTIDROMNÍM IMPULZEM 
NIŽŠÍ ZATÍŽENÍ KLOUBŮ
LEPŠÍ KONTROLA NAD SVALOVOU
KONTRAKCÍ 
ZVÝŠENÁ KAPILARIZACE ZLEPŠUJÍCÍ
PROKRVENÍ SVALU 
ZABRAŇUJE OPOŽDĚNÉ SVALOVÉ
BOLESTIVOSTI (DOMS) ZVÝŠENÍM ŽILNÍHO
NÁVRATU 

STIMULUJE POSTURÁLNÍ TYP VLÁKEN
(TONICKÝ) TYP I, II A II
STIMULUJE RYCHLÁ VLÁKNA
ZLEPŠUJE VYTRVALOSTNÍ SÍLU
ZLEPŠUJE RYCHLOU SÍLU
ZLEPŠUJE VÝBUŠNOU SÍLU
ZLEPŠUJE REGENERACI PO TRÉNINKU 
UDRŽUJE SVALOVOU HUSTOTU MNOHEM
DÉLE NEŽ BĚŽNÝ TRÉNINK 

FORMA PODNIKÁNÍ, KTERÁ POMÁHÁ PLNIT CÍLE 
ZÁKAZNÍKŮ 
PŘILÁKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ A BUDOVÁNÍ JEJICH 
LOAJALITY, POKUD DOSÁHNOU OČEKÁVANÝCH 
VÝSLEDKŮ
RYCHLEJŠÍ VÝSLEDKY
VYŠŠÍ VÝKONNOST SPORTOVCŮ 
A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA 
ŠKOLENÍ PRO VÍCE SKUPIN
VĚTŠÍ PŘIZPŮSOBIVOST A BEZPEČNOST PŘI
PŘÍPRAVĚ SPORTOVCŮ 
SÁZKA NA JISTOTU A PROSPERUJÍCÍ
PODNIKÁNÍ 
ODLIŠENÍ SE OD KONKURENCE A ZVÝŠENÍ DŮVĚRY
ZÁKAZNÍKŮ VE VAŠI SPOLEČNOST
ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ
UMOŽŇUJE PŘILÁKAT DALŠÍ TYP ZÁKAZNÍKŮ 
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www.chytrefitness.czinfo@chytrefitness.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Telefonicky: 00420 737 357 630


