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A NyakVarázsló / NeckMagic   Support/használata előtt olvassa el
ezt a fontos útmutatót!

•a NyakVarázslót csakis az útmutatóban leírtak alapján használja
•csúszós felületen ne használja, inkább szőnyegen stb.
•mindig tartsa be az ajánlásokat, válassza ki, hogy Önnek melyik szint a
 legkényelmesebb

•használatánál a NyakVarázsló hosszúkás párna a nyakat, a kerek párna a
 fejet tartja (lásd az ábrát)

•feküdjön hanyatt, óvatosan tegye a nyakát, és a fejét a NyakVarázslóra,
 térdben kissé hajlítsa be a lábait,  és a kívánt ideig 2x5 percig nyújtsa,

  lazítsa a nyak izmait. /a 2x5 perc fokozatosan növelhető/
•az első néhány használat után fájdalmat tapasztalhat a nyakizmokban,
e  z a szokatlan pozíció miatt van

•ha azonban nagyfokú fájdalmat érez, ne maradjon a javasolt ideig a
 N yakVarázslón, hanem tartsa be  a fokozatosság  elvét, lassan szoktassa

  hozzá a nyújtásokhoz, lazításokhoz a nyakizmait.
•a tapasztalatok azt mutatják, hogy már néhány gyakorlat, ill. nap után
  enyhülés mutatkozik a nyakfájásban, de ez egyenként változó.

TM

FONTOS!

Helyezze a nyakát a nyakvarázsló „nyak padra, úgy, hogy  a csuklyás
izom, 3/4-e. a nyak padon /feküdjön/ legyen. Így ebben a pozitúrában
a fej "hátra tud billeni” a kívánt mélységig, /ez állítható/ így a  nyakizmokat
nyújtani tudja.

Gyakori "hiba”, hogy a nyak teljes egészében a nyakpadon van, vagyis
"fixen alá van támasztva".  EZ NEM JÓ! - így a fej nem tud "hátra billeni",
és mivel nem tud hátra billenni, nincs nyakizom nyújtás.
A nyakizmok megfelelő nyújtását, a fej "hátrabillenésével" a kör alakú
fejtartó párnával tudja szabályozni, optimálisan beállítani.



Győződjön meg arról, hogy mindkét fül a megfelelő/szám,
betű/helyen van.
Helyezze a nyakát a hosszúkás, a fejét a kör alakú párnára.
Alábait térdben kissé húzza fel.

pl.
D-1-es szint: a legnagyobb nyújtást végezhető. / kezdőknek nem ajánlott!/
C-2-es szint: intenzívebb nyújtás
B-3-as szint: közepes nyújtás
A-4-es szint - Ez a kiindulási helyzet, amelyen a legkevesebb nyújtás
végezhető/kezdőknek/

Ha fokozni szeretné a nyújtást, emelje fel a karját lassan a feje fölött,
vagy oldalra, így a nyújtás kiterjed a nyak, a csuklyás izom, és a váll
izmaira is.

Kezdés:

Kombinálva a nyak„pad”- fej„pad”16 féleképpen állítható.

Természetesen nincs recept, vagy olyan beállítási javaslat, ami
minden felhasználóra érvényes.

Befejezés, felállás: ne álljon fel hirtelen a NyakVarázslóról.
Üljön kb. 30 mp-ig, majd lassan álljon fel. /Gyors felállás esetén
megszédülhet!/

A két párnázott állítható „pad“ van, a nyak, ill. a fej számára.

A  /kör alakú párna/azA, B, C, és D betűkkel jelölt szintekkel
állíthatók le-fel.

NyakVarázslón

fej „pad”

Anyak„pad”/hosszúkás párna/az 1, 2, 3, és 4-es számokkal jelölt
szintekkel állíthatók le-fel.

Ajánlott:

Miért érdemes használni?

•nyakfájással küszködőknek

•a nyak izmainak nyújtására, lazítására, erősítésére

•az előrebukó /fej/ nyak tartásjavítására

•a csuklyás izomba sugárzó fájdalom enyhítésére

•a váll felé kisugárzó fájdalom enyhítésére

•a lapocka felé kisugárzó fájdalom enyhítésére

•monoton fej-nyaktartással járó munkavégzés

•enyhíti a nyak krónikus fájdalmát

•javítja a helytelen (rossz) nyaktartást /előrebukó /fej/ nyak

•nyújtja, erősíti, a nyak izmait

•fellazítja a letapadt, összeszűkült nyak, és csuklyás izmokat

•csökken az izomfeszültség, enyhülnek az izomgörcsök

•javul a vérkeringés a fejben, megszűnhet a fejfájás

Nyak Varázsló

FONTOS!
Mielőtt elkezdené használni a terméket, konzultáljon a kezelőorvosával,
vagy egy mozgásszervi  szakemberrel.
Függetlenül a fizikai állapotától, erőnlététől, a NyakVarázsló használatát
mindig a /kezdő/szinten kezdje.

Neck Magic   SupportTM


	Page 1
	Page 2

