
BINE AȚI VENIT ÎN 
LUMEA RAD
GHID INTRODUCTIV PENTRU AUTOMASAJ MIOFASCIAL

CE ESTE SMR?
Eliberarea miofascială individuală (Self Myofascial Release = SMR), denumită în mod obișnuit 
foam rolling (rulare pe rola de spumă), este de fapt o terapie pentru țesuturile moi. 
Eliberarea fasciilor musculare de tensiunea, care ar limita mișcarea noastră.

FASCIE
Fascia este un termen general pentru membrana continuă de țesut conjunctiv fibros 
în întregul organism, care dă mușchilor forma lor, conectează mușchii la alți mușchi și la os, 
și, în general, ține totul la locul lui pe scheletul nostru.

CUM FUNCȚIONEAZĂ  SMR?
Prin tehnici cum ar fi comprimarea și rularea, suntem capabili să stimulăm receptorii mici din corp care ajută la relaxarea și elongarea mușchilor și a 
țesuturilor. Mușchi mai lungi și tensiunea redusă conduc la tot felul de lucruri bune, cum ar fi mai puțină presiune pe articulații, o amplitudine mai mare de 
mișcare și o mobilitate crescută.

TEHNICI
AMESTECĂ ȘI CONSTRUIEȘTE UN PROGRAM DE MINIM 10 MINUTE PE ZI.

DE CE SĂ FOLOSIM ACEASTĂ TEHNICĂ? / BENEFICII

PIELE

COLAGEN, 
GRĂSIME

MUȘCHI

OS

Fascia este țesută între piele, 
grăsime și mușchi  în corpul nostru

COMPRIMARE / ELIBERARE VIZATĂ
CE?    Corecție

CUM?      Mișcare lentă într-un punct

CÂND?   Dimineața, seara, după antrenament,  
    după călătorie, în timpul pauzei 
    de prânz

TIMP?    10 cicluri de respirație (2 minute)

RULARE
CE?    Regenerare și recuperare

CUM?      De-a lungul unui mușchi

CÂND?   Înainte și după antrenament sau  
    activitate fizică, atunci când simțiți  
    rigiditate musculară

TIMP?    20 de mișcări

FORFECARE
CE?    Corecție

CUM?      Apăsați și trageți sau răsuciți țesutul

CÂND?   Înainte de antrenament sau activitate  
    fizică, completare a fizioterapiei

TIMP?    10 cicluri de respirație (2 minute)

RECEPTORII TRIMIT 
COMANDĂ DE RELAXARE 
CÂND SUNT COMPRIMATE

NEDVEK

PIELE

GRĂSIME

MUȘCHI FORȚA DE FORFECARE A ȚESUTULUI

ÎNTINDEȚI-VĂ
Stimulează și deschide mușchii pentru a vă face stretching-ul 
mai efectiv.

MENȚINE ARTICULAȚIILE ALINIATE
O postură verticală și aliniată este cel mai potrivit pentru 
tratarea stresului efectuat de gravitație, în plus vă și simțiți 
mai bine în pielea dvs.!

DETOXIFICAȚI-VĂ CORPUL
2/3 din corpul dvs. este apă și mușchii acționează ca și 
pompe, drenează fluidele prin corp. Mușchii tensionați nu 
sunt pompe eficiente; prin eliberarea fasciei este ajutată 
detoxificarea și "curățarea" corpului.

REDUCE FEBRA MUSCULARĂ
Rularea elimină efectele adverse exercițiilor prin pomparea 
nutrienților în mușchi și îndepărtarea reziduurilor.

REDUCE ȘANSA LEZIUNILOR
Uzura anvelopelor este neuniformă dacă echilibrarea roților 
nu s-a efectuat corespunzător, aceeași lucru se întâmplă și 
în cazul articulațiilor (glezne, genunchi, șolduri, spate, umeri, 
etc.)!

RĂMÂNEȚI LIBER
Îmbunătățiți adaptabilitatea corpului, astfel încât să fie 
capabil să răspundă cerințelor stilului de viață. Copacii cu 
crengi rigide sunt rupte de vânt, până când cei flexibili doar 
se îndoaie.

RAD VS. ROLA DE SPUMĂ (FOAM ROLLER)
Care este diferența dintre rolele de spumă și produsele RAD? Design-ul impecabil. Instrumentele noastre au fost realizate luând în considerare structurile 
anatomice pentru a obține cea mai eficientă experiență SMR posibilă. Pentru succes aveți nevoie de instrumente profesionale performante, pentru 
atingerea acestuia vă recomandăm RAD.



RAD ATOM
ELIBERARE 360°
RAD Atom deservește controlul adecvat și accesul peste tot, cu dimensiunile sale versatile și fermitatea potrivită. 
Perfect pentru a elibera umerii, fesele și adductorii. Această capodoperă inovativă pentru corp funcționează în 
două moduri: folosiți-o singură pentru rulare obișnuită sau prin introducerea unuia dintre capetele RAD Rod în 
gaura centrală, pentru a crea un instrument de forfecare cu stil, care relaxează mușchii încordați pe comanda dvs. 
precisă.

PICIOR

UMĂR

SPATE + BAZIN

COAFA ROTATORILOR

TRAPEZ

FESE

ADDUCTORI

ZONĂ:
TEHNICĂ:

ADDUCTORI
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

HAMSTRING
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

GAMBĂ
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

COAFA ROTATORILOR
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

FESE
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

QUADRATUS LUMBORUM
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

COAPSĂ
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

TRAPEZ
COMPRIMARE

ZONĂ:
TEHNICĂ:

PECTORALI
COMPRIMARE

FORFECARE CU RAD ROD

KÉPEZD MAGAD

Introduceți în gaura centrală al RAD Atom-ului unul dintre capetele RAD 
Rod-ului, pentru a transforma mingea de masaj într-un instrument de 
forfecare.  Practic devine o rangă care este capabilă să desfacă nodurile 
la nivelul musculaturii. Presiune mai mare, mai mica, într-o direcție, într-
alta…depinde de dvs.

Látogasd meg YouTube csatornánkat 
oktatóvideókért, weboldalunkat 
cikkekért és további gyakorlatokért, 
vagy iratkozz be egy RAD Tanfolyamra. 

RADRoller.ro    facebook /RADRollerRomania    YOUTUBE /radroller      +40743447546 


