
Základná poloha – ĽAH NA BRUCHU

Ruky si zložíme pod čelo, nohy máme 
položené mierne od seba. Nádych a pri 
výdychu posunutím po podložke prená-
šame trup vpravo. S nádychom vraciame 
trup späť a opačne. Nohy zostávajú na 
podložke, trup vykonáva pohyb tesne 
nad podložkou.

Ruky sú v tvare svietnika, nohy mierne 
od seba. Hlava je opretá o čelo. Nádych 
a pri výdychu dvíhame od podložky celé 
predlaktie aj ruky smerom nahor. 
Priťahujeme tým lopatky k chrbtici. 
Pri cviku stiahneme zadok.

Ruky sú vzpažené, nohy mierne od 
seba, hlava je opretá o čelo. Nádych 
a pri výdychu ich vyťahujeme spoločne 
za pravú ruku a ľavú nohu. A opačne. 
Končatiny vykonávajú cvik tesne nad 
podložkou.

Ruky spojíme za chrbtom, nohy sú 
natiahnuté. Nádych a pri výdychu 
stiahneme zadok. Ruky sťahujeme 
smerom k zadku. Dvíhame len ramená, 
trup aj hlava zostávajú ležať.
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ZATOČÍME S BOLESŤOU 
CHRBTA, SVALOV A KĹBOV

CVIKY PRE VÁŠ CHRBÁT

Nádych a pri výdychu 
priťahujeme bradu 
k hrudníku (predklon 
hlavy).

Nádych a pri výdychu 
otočíme hlavu vpravo 
a opačne.

Otočíme hlavu vpravo 
– nádych a pri výdychu 
opíšeme bradou polkruh 
po hrudníku vľavo. 
Tam nádych a pri výdy-
chu späť.

Spojíme ruky za sto-
ličkou. Nádych a pri 
výdychu tlačíme ramená 
a lopatky k sebe. Dáva-
me pozor, aby sme sa 
nepohybovali v bokoch 
a nedvíhali ramená 
k ušiam.

Ruky necháme spustené 
pozdĺž tela a opisujeme 
ramenami krúžky. Krúži-
me najmä smerom doza-
du. Pravidelne dýchame. 
Pri cvičení krčnej chrbtice 
nikdy nerobíme pohyb 
s hlavou v záklone!
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Základná poloha – SED NA STOLIČKE



Paže sú pozdĺž tela, nohy sú skrčené. 
Nádych, pri výdychu zdvíhame panvu 
(zadok) od položky. Bedrové panvicu 
zostáva na podložke.

Ruky sú upažené, nohy sú pokrčené. 
Nádych a pri výdychu otáčame hlavu vľavo 
a kolena kladieme na podložku vpravo. 
A opačne. Ramená zostávajú na podložke.

Nádych a pri výdychu si sadáme na päty. Horné končatiny zostávajú na mieste a zároveň 
sa za nimi vyťahujeme do diaľky.

Pri nádychu prehneme chrbát a pri výdychu sa maximálne zhrbíme.
Nádych a pri výdychu otáčame trup za horné končatiny smerom nahor, cez upaženie, 
hlava sprevádza ruky. Obe kolená musia zostať ležať.
a)  rovnaký cvik pri opretí o predlaktie
b)  rovnaký cvik pri opretí o 30 cm vysokú podložku.
Cvičením všetkých troch variantov precvičujeme všetky časti chrbtice.

Pri nádychu prehneme chrbát a pri výdychu sa maximálne zhrbíme.

Obe nohy držíme za kolená. Nádych 
a pri výdychu priťahujeme spoločne obe 
nohy k hrudníku a hlava ide oproti.

Ruky položené pozdĺž tela, nohy natiah-
nuté. Nádych a pri výdychu dvíhame 
spoločne hlavu od podložky so špičkami 
k sebe. Ramená a päty zostávajú ležať 
na podložke.

Ruky sú položené pozdĺž tela, nohy sú 
pokrčené. Postupne dvíhame panvu, 
boky a hrudník od podložky – stavec po 
stavci, malá výdrž a v opačnom poradí 
späť. Pri cviku pravidelne dýchame.

Nohu držíme za koleno. Striedavo priťa-
hujeme ľavú a pravú nohu k hrudníku. 
Hlavu dvíhame ku kolenu. Nádych 
a pri výdychu priťahujeme koleno.
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Základná poloha – ĽAH NA CHRBTE Základná poloha – VZPOR KĽAČMO

www.recordati.sk
CMYK

THREE-COLOUR PRINTING

VERAL®HERBAL
kostihojová masť  
Na regeneráciu svalov a kĺbov

VERAL®HOT FORTE 
hrejivá náplasť 
Na úľavu od bolesti pri podvrtnutí, natiahnutí,
pri bolesti svalov a kĺbov

Kozmetický prípravok.

Zdravotnícka pomôcka.

VERAL®1% gél 

Na úľavu od bolesti svalov a kĺbov

Liek na vonkajšie použitie. 1 g gélu obsahuje 10 mg 
diclofenacum natricum.  Pred použitím si prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľa. 

VERAL®25 mg gastrorezistentné tablety 

Odstraňuje príznaky zápalu, ako sú bolesť
a opuch (edém)

Liek na vnútorné použitie. Sodná soľ diklofenaku 25 mg v jednej 
gastrorezistentnej tablete. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu 
pre používateľa.

VERAL®HOT  hrejivá náplasť 

Na úľavu od bolesti a svalovú relaxáciu 

Zdravotnícka pomôcka.
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