
Cvik na zpevnění břišních svalů a nohou
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HRAVĚ A ZDRAVĚ 
do léta!

Tipy na silový a kondiční trénink
Chcete svaly, nebo zhubnout, nebo obojí?

Cvičení na gymnastickém míči gymball

Míč umožňuje provádět mnohostrannou činnost k upevnění Vašeho zdraví.

Cvik na zpevnění břišních svalů a paží
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Cvičení s posilovací gumou

Jsou skvělou pomůckou pro cvičení nejen doma, v posilovně i venku. Vyznačují 
se svou univerzálností. Svaly lze nejen posílit či protáhnout, ale zároveň velice 
efektivně zpevnit celé tělo. Rovněž je možné je použít jako protahovací 
pomůcky při zotavování se po úrazu a navracení se zpět do kondice.

Cvik na posílení ramen a zádových svalů

Cvik na posílení ramen a zádových svalů
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Cvik na posílení stehenních svalů

Cvičení s overballem

Cvičení s malým měkkým míčem – tzv. overballem využijete jak při rehabilitaci 
tak během posilování nebo protahování. Výhoda overballu je možnost nafouk–
nutí dle potřeby a díky tomu je míč vhodný pro všechny věkové kategorie.

Cvik na posílení břišních svalů

Cvik na posílení hýždí a zadní strany stehen

Další tip na 
jednoduchý cvik!
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Cvičení s overballem a balanční podložkou

Cvik na posílení celého těla (nohy, břicho, hýždě, záda, paže)

Cvičení s balanční podložkou
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Cvičení s masážním válcem

Masážní válec je nejen úžasnou cvičební pomůckou, ale i skvělým pomocníkem 
pro hloubkovou masáž svalů. Poskytuje tu nejlepší péči, kterou můžeme unave-
nému tělu nabídnout. Při cvičení s válcem dochází k rozkládání tukové tkáně, 
eliminují se příznaky celulitidy a zároveň se zlepšuje krevní oběh. Je ideální 
pomůckou při cvičení s vlastní vahou těla, jógy či pilates. 

Masáž hýždí

Masáž lýtek

Masáž zad



Jednoduchý cvik – tzv. „plank” (prkno)

Někdy ty nejjednodušší pohyby a cviky vedou k největším přínosům pro vaše 
zdraví. A to zcela jistě platí o cviku zvaném „prkno”, neboli plank. Pokud jste si 
tento cvik nikdy nevyzkoušeli, na první pohled plank může vypadat snadněji, 
než tomu ve skutečnosti je. Ale nenechte se mýlit. Prkno (plank) je jedním 
z nejlepších cvičení pro záda, břicho a střed těla. Tímto cvikem také pracujete 
na vašem hýžďovém svalstvu a zadních stehenních svalech, podporujete 
správné držení těla a zlepšujete svoji rovnováhu. Vyzkoušejte ho!

Plank
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Na co nezapomenout!

Zahřátí

Nevynechávejte! Především ráno není 
vaše tělo na pohyb připravené a mohli 
byste si způsobit nějaké zranění. Stačí 
na 5 minut svižně jít vyvenčit psa nebo 
třeba udělat 50 seh-ledů. Cviky na 
břicho je velmi vhodné vkládat na 
začátek tréninku.

Protažení

Protáhněte se i na začátku cvičení, ale nepřehánějte to. Velmi účinný může být 
například pozdrav slunci, který cvičí jogíni. Případně se postavte s nataženýma 
nohama a ohněte se nejníže, jak dokážete. Nedělejte si ale násilí a nezapo-
meňte pozici prodýchat. Pokud máte problém se ztuhlým krkem, rozhýbejte 
si pomalu i krk.

Nezapomeňte se
před cvičením
zahřát a po cvičení
zase protáhnout!

Tento materiál připravila společnost MEDICON Pharm s.r.o., provozovatel lékáren Pharmacentrum. 
Všechna práva vyhrazena. Rok výroby 2019.
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Naše zdravotnické potřeby jsou vyhledávány 
rekreačními sportovci. Přijdete také?
Přijďte si vybrat a vyzkoušet z opravdu široké nabídky sportovního a cvičebního 
náčiní pro cvičení v pohodlí domova.

g Cvičební gumy

g Balanční podložky

g Vložky do bot – na trek, na běh

Nabízíme:

g Posilovací činky pro jogging nebo aerobic

g Gymnastické míče

Každý to už někdy zažil – při sportu, stěhování, 
malování bytu, či práci na zahradě se druhý 
den probudil polámaný, s bolestí zad, 
nataženým svalem. 
Zkuste tentokrát odstranit bolest pomocí tejpingu. Jde o lepení pružných pásek 
na kůži. Podle směru nalepení a zvoleného napětí můžeme svaly aktivovat, 
uvolňovat a zmírňovat bolest. 

g Odstranění modřin, otoků zánětů

g Sport a volnočasové aktivity

g Správné držení těla

g Ošetření svalů a šlach

g Ošetření všech kloubů

Tejpování je vhodné pro:

g Ovlivňování bolesti zad, krční a bederní páteře

Objednejte se

Objednejte se na tejpování do lékárny Pharmacentrum Budějovická:

Osobně: Lékárna Pharmacentrum Budějovická, 
prodejna zdravotnických potřeb, Praha 4

Telefonicky: 703 185 026 nebo 737 057 263

E-mailem: tejping@mediconpharm.cz
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S námi se nehubne, 
s námi se tvoří 
sebevědomí

Kontakt na odborného garanta programu

Web: nutricniporadna.incare.cz

Telefonicky: +420 737 203 840

E-mailem: nutricniporadna@incare.cz nebo stanislava.novakova@mediconpharm.cz

Do programu se můžete objednat osobně: 
Prodejna Ošatka, Poliklinika Budějovická, Praha 4

Program odborně vede: Stanislava Nováková, DiS

g Zhubnout jako prevence civilizačních onemocnění.

g Zhubnout před důležitým životním mezníkem.

g Provést nástrahami prvních měsíců hubnutí.

g Zhubnout před plánovanou operací.

g Zhubnout, protože vás nadváha zdravotně omezuje.

Rádi byste zhubli nějaké to kilo, ale z pojmů kilojouly, kalorie a velké nabídky zdravých 
potravin se vám spíš zatočí hlava, než abyste měli chuť se svou postavou něco udělat? 
Program je především určen pro ty, kteří chtějí:

g Pomoci, aby vaše úspěšná dieta neskončila jo-jo efektem.

g Zhubnout pár kil navíc pro lepší pocit ze sebe samého.

Jak probíhá program nutričního poradenství

Na prvním setkání se společně pobavíme 
o vašich zvycích a co od výživové (nutriční) 
poradny očekáváte. Na konec tohoto 
rozhovoru zanalyzujeme složení vašeho 
těla na přístroji InBody 230. 

Podíváme se společně na váš běžný den – 
co a kdy nejčastěji jíte, jak a jak často 
sportujete a podobně. Podíváme se také 
na osobní a rodinné dispozice (někdo to 
má opravdu „v genech”). 

Následně společně nastavíme vhodně 
životosprávu – navrhneme jídelníček a plán 
pohybových aktivit v závislosti na Vašem 
zdravotním stavu a časových možnostech.

Asistovaný nákup potravin – máte-li problém 
vyznat se v nabídce zdravých produktů 
a vybrat to, co si můžete bez výčitek 
svědomí dopřát, ani to není problém. 
Součástí balíčku výživového poradenství je 
totiž i asistovaný nákup v přilehlé prodejně 
Ošatka, prodejna zdravé výživy.

Jde o trend moderního zdravotnictví, tyto 
aktivity podporují také pojišťovny. Zjistěte si, 
zda vaše pojišťovna také přispívá částkou na 
takovéto programy.

V průběhu programu Vám poskytneme 
pravidelné konzultace a kontroly dodržování 
domluveného režimu.

NÁŠ TIP: Na základě 
výsledků měření InBody 
si můžete objednat tzv. 
Třímesíční plán, s jehož 
pomocí vás provedeme 

nástrahami prvních 
měsíců hubnutí a 

pomůžeme zabránit 
jojo-efektu.


