
BEZPŁATNY
PORADNIK

Trening
anty-aging

popraw nieprawidłowe
nawyki ruchowe



BŁĘDNE
nawyki ruchowe!

To nawykowe czynności ruchowe, wykonywane 
w nieprawidłowy sposób. Przy ich wielokrot-
nym powtarzaniu organizm adaptuje się do 
nich, zmieniając np. kąty pracy mięśni i więza-
deł w stawach, jak również koślawiąc niektóre 
stawy. Powoduje to ich niefizjologiczną pracę  
i przyspiesza zużywanie się tkanek. Jest to 
również główna przyczyna naszych kontuzji.

Chcesz cieszyć się zdrowiem i sprawno-
ścią, mimo upływu lat? Pragniesz zadbać  
o swój kręgosłup i inne stawy, by uniknąć bólu  
i dyskomfortu? Chcesz zminimalizować ryzyko 
kontuzji i urazów? 

Upewnij się, czy nie masz błędnych nawyków 
ruchowych, które są prostą drogą wiodącą do 
dyskopatii. Następnie – dzięki precyzyjnym 
poradom naszego terapeuty – jak najszybciej 
je wyeliminuj. Zadbaj w prosty sposób o swoje 
zdrowie podczas wykonywania codziennych 
czynności!
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JAK SIEDZISZ  
NA KRZEŚLE?

W JAKIEJ POZYCJI  
STOISZ?

JAK PODNOSISZ  
PRZEDMIOTY  
Z PODŁOGI?

PRAWIDŁOWO: Plecy wyprostowane, kolana poniżej  
linii bioder; jeśli siedzisko nie pozwala na trzyma-
nie kolan poniżej linii bioder, nie opieraj się plecami  
o oparcie. Wszystkie inne pozycje szybciej lub wolniej 
prowadzą do dyskopatii!

PRAWIDŁOWO: Ciężar ciała rozłożony równomiernie  
na obie nogi. 

Zazwyczaj gdy stoimy, środek ciężkości jest przenie-
siony na prawą nogę. Jeśli spędzamy tak dużo czasu  
w ciągu dnia (praca stojąca, podróżowanie w środkach 
komunikacji miejskiej itd.), istnieje ryzyko, że po pew-
nym czasie nasze biodra nie będą już ułożone równolegle 
do podłoża, lecz skośnie. Zmienia to kąty pracy mięśni, 
więzadeł i kości w stawach biodrowych i nie tylko, czyli 
powoduje ich niefizjologiczną pracę. W efekcie tkanki 
zużywają się szybciej.

PRAWIDŁOWO: Podnoś przedmioty, zachowując  
lordozę lędźwiową. Podnosząc lekkie przedmioty (nawet 
papierki), ustaw ciało tak samo, jak gdyby był to znaczny 
ciężar. 

Nie wolno podnosić przedmiotów, mając tzw. „okrągłe 
plecy” i z jednoczesną rotacją pleców. Jest to wybitny 
czynnik dyskopatyczny. Wszystkie te sposoby przybli-
żają nas do dyskopatii.

1. 

3. 

2. 

SPRAWDŹ SWOJE
nawyki ruchowe
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PRAWIDŁOWO: Siadając i wstając, pięty należy mieć jak 
najbardziej pod biodrami, aby ten ruch wykonać prawie 
idealnie w płaszczyźnie dół/góra. Dzięki temu nasze cia-
ło nie opadnie gwałtownie na siedzisko przy siadaniu. 
Podczas siadania/wstawania powinna być zachowana 
lordoza lędźwiowa. Siadania i wstawania nie można 
łączyć z jednoczesną rotacją tułowia, np. sięganiem lub 
odkładaniem czegoś na bok lub w przód – zwiększa to 
znacząco ryzyko urazów kręgosłupa. 

Bardzo ważny jest wybór odpowiednich mebli –  
większość z nich jest tworzona tak, by cieszyły oko, ale 
siadanie/wstawanie i siedzenie na nich nie jest zdro-
we. Zdecydowanie za często meble są za niskie (sofy,  
fotele). Siadając lub wstając, tracimy na moment bar-
dzo ważną krzywiznę pleców – lordozę lędźwiową. 
Następuje to w momencie zapadania się w mebel całym 
ciężarem ciała. Obciążamy kręgosłup będący wówczas  
w niewłaściwym ułożeniu.

Zwróć uwagę na te nawyki rucho-
we podczas codziennych czynności.  
Sprawdzaj swoje ciało i wdrażaj  
poprawki. 

To znakomity trening anty-aging, 
dzięki któremu dłużej będziesz  
cieszyć się sprawnością!

4. 
JAK SIADASZ  
NA NISKIE MEBLE  
I JAK SIĘ Z NICH 
PODNOSISZ?

SPRAWDŹ SWOJE
nawyki ruchowe
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KRYSTIAN  
PRZYBYSZ
terapeuta Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego

TRENING I TERAPIA
ANTY-AGING

Doświadczony fizjoterapeuta, specjalizujący się w reha-
bilitacji urazów kręgosłupa. Twórca autorskich progra-
mów terapeutyczno-rehabilitacyjnych: Terapia i trening 
anty-aging, Kolagen up na twarz, Program antykontuzja dla 
sportowców, Pogotowie kręgosłupa. Rehabilitował uczest-
ników programów „Taniec z Gwiazdami” i „Gwiazdy tań-
czą na lodzie”. Jest szefem zespołu medycznego sześciu 
edycji programu „You Can Dance – po prostu tańcz”. 
Był opiekunem medycznym i rehabilitantem uczest-
ników zawodów sportowych rangi Mistrzostw Świata  
i Mistrzostw Europy. Prowadzi szkolenia dla agencji, 
dotyczące metod bezkontuzyjnego treningu. Współpra-
cuje z teatrem „Och-teatr”, gdzie ma pod opieką aktorów  
i tancerzy musicalu „The Rocky Horror Show”.

CHCESZ
DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

Skorzystaj z unikatowej oferty  
Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego
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UNIKAT NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
TERAPIA I TRENING ANTY-AGING >>

https://www.studiosante.pl/project/unikat-na-skale-swiatowa-terapia-i-trening-anti-aging/


Firma Sante postrzega zdrowie holistycznie, 
dlatego rozszerzyła działalność o Studio Sante 
Uzdrowisko Miejskie. Jest to wyjątkowa prze-
strzeń wellnessowo-terapeutyczna, w której 
Twoje ciało i Twój umysł powrócą do zdrowia, 
harmonii i równowagi. W komfortowych warun-
kach oczyścisz i zregenerujesz ciało, wyciszysz 
umysł i osiągniesz stan głębokiego relaksu. 

W basenach, saunarium, gabinetach zabiego-
wych i Bistro Sante zastosowano unikatowy  
na skalę światową system uzdatniania wody, 
którego podstawą jest Woda Ożywiona. 

Lecznicze kąpiele w Wodzie Ożywionej, spe-
cjalne ścieżki saunowania (japońska sauna 
sklana Ganbanyoku czy złota wypoczywalnia 
Goldarium) oraz energetyzujące rytuały i tera-
pie niedostępne w żadnym ośrodku w Europie 
stanowią o wyjątkowości Studia Sante! Relak-
sująca muzyka, przygaszone światła, kameralna  
atmosfera klubowych wnętrz wspomagają 
odnowę biologiczną oraz tworzą niepow- 
tarzalny nastrój SPA emanującego dobrą 
energią. Pobyt w Studio Sante Uzdrowisku 
Miejskim relaksuje i pobudza procesy samo- 
zdrowienia organizmu i regenerację komórkową 
na poziomie fizycznym, duchowym, emocjonal-
nym i energetycznym. Pozwala powrócić do pełni 
sił i zdrowia – a wszystko to w samym sercu War-
szawy!

TEL. +48 605 130 152, +48 691 603 611
UL. JAGIELLOŃSKA 55A | 00-301 WARSZAWA

WWW.STUDIOSANTE.PL



Misją firmy Sante jest dostarczanie żywności 
najwyższej jakości oraz propagowanie wiedzy  
o prawidłowym odżywianiu i zdrowym stylu 
życia. Eksperci Sante z dziedziny dietetyki, tech-
nologii żywności i żywienia realizują projekty  
w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy 
żywieniowe. Firma Sante używa przede wszyst-
kim składników pochodzenia naturalnego, rezyg- 
nuje z dodatków ulepszających smak, zapach, 
teksturę czy przedłużających trwałość produktów. 
Spożywając produkty Sante, możesz być pewny, że 
dostarczasz organizmowi wyłącznie najlepszych 
i wyselekcjonowanych składników z gwarancją 
jakości Sante.

SANTE ZNACZY 
ZDROWIE!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
ZAJRZYJ NA www.sante.pl

https://www.sante.pl/

