
Decenii de cercetare arată acum importanța hidratării și elasticității țesutului conjunctiv, această minge este concepută pentru a vă ajuta să optimizați 

integritatea țesutului indiferent dacă sunteți un sportiv de performanță, yoghin, sau lucrați la birou. Ca și la celelalte produse, suprafața asigură aderența

perfectă a țesuturilor în timp ce, această nouă minge mai moale, mai mare, având o suprafață de contact mai largă, este perfectă pentru recuperarea 

țesuturilor și mobilității, ameliorarea durerii.

Fondatorul Yoga Medicine, Tiffany Cruikshank, a creat această minge din dorința ei de a avea un instrument mai bun de a lucra cu clienții ei (sportivi de 

performanță și pacienți). Ea a creat această suprafață mai moale, pentru a fi folosită mai mult ca un instrument terapeutic de recuperare, pentru

sportivi și oameni care caută ajutor pentru hidratarea țesuturilor, probleme de circulație sau de mobilitate și eventual rezistența sistemului nervos, precum 

și un instrument eficient pentru cei cu dureri mai semnificative.

Pe măsură ce aflăm mai multe despre sănătatea țesutului conjunctiv și despre știința durerii, începem să vedem cât de importantă este fascia, un tip de 

țesut conjunctiv, în felul în care ne mișcăm, respirăm și experimentăm viața noastră. Cercetările indică faptul că mentalitatea de: fără durere nu

există câștig, atunci când vine vorba de terapie, poate să nu fie abordarea cea mai benefică pentru durere, elasticitate și prevenirea leziunilor. Într-o lume 

în care avem tendința să gândim că, cu cât mai mult cu atât mai bine, comunitatea științifică descoperă că, atunci când vine vorba de sănătatea

țesuturilor, recuperarea și integritatea fasciei, de fapt mai puțin înseamnă mai mult. Noile informații în știința durerii dezvăluie că mai puțin este adesea mai 

mult, atunci când se lucrează cu durere. Dacă doriți o mai bună recuperare a țesuturilor, menținerea sau creșterea mobilității, lucru cu durere sau

febră musculară, credem că veți simți diferența prin lucrul, mai degrabă pentru decât împotriva corpului dvs., cu noua noastră minge de recuperare.

RAD ECHIPAT CU YOGA MEDICINE

BINE AȚI VENIT ÎN 
LUMEA RAD
GHID INTRODUCTIV PENTRU AUTOMASAJ MIOFASCIAL
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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. 
Vorbim despre eliberarea fasciilor musculare de tensiunea, care ne limitează mișcarea.

FASCIE
Fascia este un termen generic pentru membrana continuă de țesut conjunctiv fibros 
din 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 pozitive, cum ar fi mai puțină presiune pe articulații, o amplitudine mai mare 
de mișcare și o mobilitate crescută.
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Fascia este țesutul între piele,
grăsime și mușchi  în corpul nostru

DE CE SĂ FOLOSIM ACEASTĂ TEHNICĂ? / BENEFICII
ÎNTINDEȚI-VĂ
Stimulează și eliberează tensiunea musculară pentru a vă face 
stretching-ul mai eficient.

MENȚINE ARTICULAȚIILE ALINIATE
O postură verticală și aliniată este cea mai potrivită pentru 
tratarea stresului cauzat de gravitație și în plus vă simțiți mai 
bine în pielea dvs.!

DETOXIFICAȚI-VĂ CORPUL
2/3 din corpul dvs. este apă și mușchii acționează ca niște 
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 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 rupți de vânt, în timp ce cei flexibili doar se 
îndoaie.



RECOVERY ROUNDS
UNDE SE ÎNTÂLNEȘTE RAD CU YOGA MEDICINE

 
Este posibil să combinați masajul meditativ cu terapia RAD în mod corect? Răspunsul este da, 
iar aceste mingiuțe de recuperare sunt dovada incontestabilă. Maeștrii de la Yoga Medicine își 
doreau să creeze o mingă mai moale, care să vă trezească mușchii și fascia printr-o atingere 
delicată. Am vrut să rotunjim gama noastră de produse cu un instrument versatil, mai puțin 
agresiv. Împreună, am realizat magia mobilizatoare a mușchilor.

RULARE MULTIFIZI SACRALI

PERONEALI MASAȚI PERPENDICULAR PE FIBRA MUSCULARĂ

STRETCHING TIBIAL POSTERIOR

COMPRIMARE TENSOR AL
FASCIEI LATA

STRETCHING FESIER MIJLOCIU

RULARE ERECTORI LOMBARI

COMPRIMARE PECTORALIRULARE EXTENSORII MÂINII STRETCHING RIDICĂTORUL 
SCAPULEI (LA PERETE)

DELTOID
(LA PERETE)

STRETCHING INFRASPINOS
(LA PERETE)

RULARE TALPĂ

FASCIA TORACOLOMBARĂ MASAȚI PERPENDICULAR PE
FIBRA MUSCULARĂ

STRETCHING ROMBOIZI


