
 
 

 

a fizikai regeneráció 
fokozására 
Gyorsabban a siker felé 
 

 



 
 

A fizikai regeneráció 

fokozására 

 

 

Növekvő teljesítmény 

gyorsabb regeneráció 

által 
 

Napjainkban a versenysportban a 

regeneráció szakasza éppen olyan 

fontos, mint maga az edzés.  

 

A sportolóknál a két edzés 

közötti feltöltődés a lehetséges 

leggyorsabb idő alatt kell, hogy 

megtörténjék, különösen a test 

alsó részében, a nagy izom-

csoportok esetében.    

 

Világklasszis sportolóknál rend-

kívül fontos az edzés terhelés 

optimális tervezése, ám az a 

versenyző előnyben van, akinek 

rövidebb a regenerálódási ideje, s 

így nem csak keményebben és 

intenzívebben képes edzeni 

versenytársainál, hanem gyakrab-

ban is.  

Annak van esélye, hogy a legjobb 

legyen, aki gyorsabban  

regenerálódik, és akinek a 

szervezete hamarabb lesz 

alkalmas a csúcsterhelésre, mint 

másoknak.  

 



 
 

A VACUSPORT ® Regeneration 

System egy új csúcstechnikával 

rendelkező rendszer a gyorsabb 

regeneráció és az intenzív 

terhelésben részesülő verseny-

sportolók feltöltődésének, 

kipihentségének mielőbbi elérésé-

ben. Új lehetőséget kínál az 

edzéstervezés tudományában, a 

jövőbeni hatékonyabb teljesít-

mény fejlesztésében.  

 

 
Kényelmes, elektromosan állítható 

háttámla az optimális testhelyzet 

beállításához. Plusz előny: a vákuum 

húzó erejének hatása nyújtja a gerinc 
ágyéki szakaszát.  

 

A módszer: 

Fokozza a szövetekben és az  

izmokban felhalmozódott 

salakanyagok eltávolítását.  

 

Az eredmény: 

Felgyorsul a tejsav és a creatinkináz 

mennyiségének a csökkenése.  

 

A technika: 

Növekszik a mikrocirkuláció így a 

kapillárisokon keresztül fokozódik a 

salakanyag elszállítás.   

A pozitív és negatív nyomás 

ciklus ismétlődése alatt 

bekövetkezik a kapillárisok 

ritmikus szűkülése és tágulása az 

egész alsótest körül. 

(úgy működik, mint egy második 

szív és mint egy külső nyirokszív)  

A módszer tudományos alapja az 

űrkutatásból származik, ahol 

szükséges volt az űrhajósok 

testében a véráramlás fokozása, a 

testsúlycsökkenéskor fellépő 

negatív hatások kiküszöbölése.  

 

 

 

A technológia mostanra már 

széles körben elérhetővé vált az 

élsportolók teljesítmény fokozása 

érdekében.  

A versenyzők azonnal érzik a 

hatását.  

 

A laboratóriumban mért értékek 

bizonyítják az aerob-anaerob 

állóképesség fejlődését.  

 

 
A regenerációs rendszer (fizikai 

regenerációs fokozása) záró gyűrűje 

alkalmas minden testméret esetén a 

negatív és a pozitív nyomás 
biztosítására.  

 
„Szembetűnő az előny azon 

sportolók esetében, akik a normál 

regenerációs tréning mellett 

használják a VACUSPORT 

regenerációs „csövet”. 

A szubjektív általános jó érzet 

mellett - mint pl. az 

izomfájdalmak csökkenése - a vér 

vizsgálata világosan mutatja a 

regenerációs hatás.”  

 

Dr.med.Dietmar F.Alf A 

sportorvoslás világhírű szakértője, 

The Institut of Sports Medicine, 

Olympic Base Rhein-Ruhr, Essen, 

Germany   

 

 
Intenzívebb, több edzés – jobb 

közérzet 

 

A készülék használatával magasabb 

lesz az endorphin hormon 

koncentrációja az agyban, mint azt 

a széleskörű tudományos 

vizsgálatok igazolták. Ezen hormon 

automatikus növekedése fokozza a 

szubjektív jó közérzetet, ráadásul 

egy kimerítő edzés után még 

jelentősebb a hatása.  

A VACUSPORT® Regeneration 

System lehetővé teszi a sportolók 

teljesítményének növekedését a 

versenyszférában.  

 



 
 

 

 

 

  

Technikai adatok: 
 
Intervallum ( negatív nyomás/ 

atmoszférikus nyomás)   2 és 30 

mp között szabályozható. 

 

Kezelési idő 

5-60 percig, szabályozható, 

automatikus kikapcsolás  

 

Méretek 

225 x 70 x 110 cm 

 

Súly  

110 kg 

220-230 V, 1 300 Watt 

 

Nyolc felhasználói program 
 

1.  program:  

Edzés utáni regeneráció 

Tejsav szint csökkentése, 

levezetés, relaxáció. 

30 perc 

 

2. program: 

Verseny utáni regeneráció, 

Tejsav szint csökkentése, 

kreatinkináz szint csökkentése, a 

salakanyagok eltávolítása az 

izmokból. 

30 perc 

 

3. program: 

A teljesítmény javítása és 

optimalizálása a verseny előtt 

vagy után. 

30 perc 

 

4. program: 

Értréning, kapillarizáció fokozása, 

vérkeringés normalizálása. 

30 perc 

 

5. program: 

Rehabilitáció, sportsérülések 

kezelése (szakadások, 

zúzódások, hematómák, 

ficamok, inszakadás). 

30 perc 

 

6. program: 

Rehabilitáció, sportsérülések 

(megnyúlt inszalag, inszalag 

húzódás, csonttörés). 

45 perc 

 

7. program: 

Sebek gyógyítása, horzsolásos 

sérülések. 

30 perc 

 

8. program 

A gerincoszlop húzása, 

felhúzott lábakkal. 

20 perc 
  

 
www.vacusport.de  

 

Alapszín: fehér 

Kárpitozás: piros műbőr,  

Egyedi színek (pl. sport klub 

színek) rendelhetőek! 

 

 

 
Nemzetközileg 

szabadalmaztatott műszaki 

eljárások és technikai 

jellemzők. 

 

A VACUSPORT ® 

szabadalmi oltalom alatt a 

Weyergans High-Care Ag. 

által. 

 

Tanusítvány: ISO EN 9001 

és  ISO EN 13487 

 

High-Care Cosmetics Kft.  3508 Miskolc, Futó u. 70.  

Telefon/fax: 46/560-372, info@high-care.hu, www.highcare.hu 

http://www.vacusport.de/

