BADANIA
WYDOLNOŚCIOWE
Może kiedyś zastanawialiście się...

co daje nam informacja o tętnie w zegarku sportowym? Jak to wykorzystać?

Może chcecie dowiedzieć się...

jaką moc produkujecie na rowerze w watach? O czym świadczy wynik?

Może chcecie dowiedzieć się...

na jaki czas możecie sobie pozwolić podczas np. biegu maratońskiego?
Jak trenować aby pobijać rekordy?

A może zaczynacie przygodę ze sportem...

i chcecie dowiedzieć się na jakim poziomie jesteście? Jak bezpiecznie trenować?
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BADANIE WYDOLNOŚCIOWE
NA CZYM POLEGAJĄ?
Badanie polega na wykonaniu wysiłku fizycznego o narastającej intensywności, podczas którego za pomocą analizatora zakwaszenia określimy twój
próg przemiany tlenowej i beztlenowej (czyli tzw. zakresy treningowe). Informacje te wykorzystasz do pracy z pulsometrem, do efektywnego spalania
tkanki tłuszczowej oraz oceny twojego poziomu wytrenowania. Wartości te zmieniają się pod wpływem regularnego i zaplanowanego treningu.
Dlatego też, badanie powinno wykonywać się średnio około trzech razy w ciągu jednego sezonu treningowego. Częstotliwość badań wpływa nie tylko
na stan wiedzy na temat poziomu wytrenowania, ale również motywuje poprzez zauważalne postępy wzrostu wydolności. Jeśli planujemy osiągnąć
wyższa formę, zacznijmy kontrolować swoje ciało.

DLACZEGO FTI LAB?
Wykonujemy badanie z pomiarem mocy i prędkości na progach co jest bardzo ważnym elementem do oceny stanu wytrenowania, możliwości a nawet
predyspozycji. Badanie daje nam dokładne informacje na jakim poziomie wytrenowania jesteśmy, jak trenować oraz po powtórzeniu badania jakie
są efekty pracy. Ponad to klient po badaniu otrzymuje poza wartościami progów, prędkości oraz mocy tabelę z wytyczonymi 5 indywidualnymi strefami
treningowymi jak też krótką konsultację opartą o wyniki. W czasie badania możesz także skorzystać z pomiarów masy ciała oraz składowych organizmu
(tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, masa kości, ilość wody). Są to cenne informacje o stanie zdrowia, ale także wytyczne do obciążeń treningowych
jak też sposobu odżywiania czy nawet doboru sprzętu.

DLA KOGO?
Dla sportowców wyczynowych, dla osób amatorsko uprawiających sport, dla osób chcących zmienić styl życia na aktywny. Dyscypliny szczególnie
takie jak: kolarstwo górskie i szosowe, triathlon, bieg, wioślarstwo itp. Również osoby ćwiczące w klubach fitness lub trenujące w innych miejscach,
chcące zwiększyć osiągnięcia swojego ciała oraz osoby starsze, które w swoim założeniu traktują ćwiczenia fizyczne prozdrowotnie.
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