
Funkcia je dôležitejšia ako estetika či objem…

Viditeľný serratus anterior, 
ktorý fixuje lopatku a zvyšuje jej 
stabilitu.

Masívne svaly predlaktia 
zodpovedné za extrémnu 
silu úchopu, silu prstov, 
flexiu v zápästí, 
výdrž vo visoch či príťahoch
a ďalšie funkčné pohyby

Nielen výrazné, ale aj funkčné 
vonkajšie i hlboké svaly brucha, 

panvy a bedier, ktoré plnia funkciu stabilizátorov 
celého tela.

Dominancia zadných svalov chrbta, 
ktoré sú zodpovedné za silu, ale aj celkovú 
funkčnosť chrbtice.

Viditeľný pronator teres zodpovedný 
za masívnu rotačnú kapacitu paže 

v úchopoch.

Silné deltové svalstvo s dostatočným 
rozsahom pohybu v ramennom kĺbe umožňuje 

náročné dynamické pohyby aj statické 
výdrže na rukách.

Robustný triceps brachii 
a jeho šľacha, ktoré utiahnu silovo 

náročné pohyby i prechody 
v krajných polohách 

(napr. pomalý muscle-up).

Funkčné sedacie svalstvo 
a mobilné kĺby 

môžu zlepšiť kvalitu 
pohybového prejavu 

tým, že zabránia 
vpadnutým kolenám 

a klenbám.

Silná a elastická Achillova šľacha
a výrazné lýtkové svalstvo,
ktoré poskytujú silu i razanciu

pre výkon dolných končatín

Šľachy a úpony kolien ani členkov 
nie sú mimo osi (čo by mohlo 
spôsobiť kolaps svalového 
reťazca) a majú dostatočnú 
pružnosť i pevnosť na to, 
aby utiahli náročné silové, 
dynamické či akrobatické 
prvky.

Your Movement Evolution



Najprv je žena silná a zdravá, až potom krásna...

Silné paže pomáhajú 
budovať elegantné 
chrbtové svalstvo, 
primerané svaly 
ramien i brucha, 
ale podieľajú sa aj na 
zdravom postavení panvy.

Výrazné svaly stehien 
poukazujú na nadpriemerné 
atletické schopnosti, 
ktoré tvoria základ estetiky
funkčného a zdravého 
ženského tela.

Vďaka funkčnému a výkonnému lýtkovému 
svalstvu vybudovanému cez odrazy a skoky budú 
ženské nohy vyzerať elegantne nielen v lodičkách,
ale aj v bežnej obuvi.

Sila úchopu, generovaná svalmi predlaktia, 
je limitujúcim faktorom pri budovaní skutočnej 
ženskej krásy. Preto sú dôležité externé 
bremená, ale aj pravidelné visenie.

Krásne rozvinuté svaly 
chrbta poukazujú 

na funkčnú silu 
i zdravie získané vďaka 

dôslednému tréningovému 
plánu, ktorý nezanedbáva 

ani tie partie, 
ktoré pod šatami nie je vidieť.

Nadpriemerne atraktívne 
sedacie svaly nie je možné 

vybudovať bez funkčných 
a silných stehien, ktoré
zvládnu náročné pohyby 

s vlastnou, ale aj externou 
hmotnosťou. Vďaka tomu 

sa zvýši hormonálna 
citlivosť, čo uľahčí aj ďalšie 

chudnutie zo zásob podkožného 
tuku na týchto miestach.

Najhrubšia kožná riasa 
na ženskom tele, 

ktorá sa nachádza pri zadku, 
bude vďaka výkonným 

sedacím i stehenným svalom 
prirodzene menšia ako 5 cm 

(na meranie použi kaliper).
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