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Įžanga

1978m. The Hygienic Corporation iš Akron, Ohajo 
valstijos pristatė elastines gumas su spalviniais kodais, 
šiandien žinomas kaip Thera-band® mankštos juostas, 
pasižyminčias kokybe ir moksliniais tyrimais paremta 
mankštos metodika raumenų ir sąnarių jėgai, mobi-
lumui ir lankstumui didinti. Bėgant metams Thera-
band® gaminių asortimentas didėjo, kad atitiktų 
besikeičiančius sveikatos ir sporto rinkos poreikius. 
Šiandien Thera-band® profesionaliems sportininkams 
ir kitiems vartotojams, norintiems sveikai ir gražiai 
atrodyti bei jaustis, siūlo platų gaminių asortimentą. 
Thera-band® prekinis ženklas žinomas ir dėl glaudaus 
bedradarbiavimo su profesionalais. 1999m. įkurta 
Thera-band® akademija, siekiant plėtoti mokslinius 
tyrimus, švietimą ir naujas mankštos metodikas. Aka-
demijos misija teorinius sprendimus paversti prak-
tiniais ir ekspertų žinias pritaikyti plėtojant naujas 
mankštos programas ir kuriant naujus gaminius.
Mankštos programų, kuriose būtų naudojamos 
Thera-band® mankštos juostos, yra labai daug. 
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pratimai su elastiniu 
pasipriešinimu naudojant Thera-band® mankštos 
juostas didina/gerina jėgą, pusiausvyrą, ištvermę, 
laikyseną, funkcionalumą, mobilumą ir lankstumą, 

mažina skausmą, kraujo spaudimą ir negalią bei ap-
saugo nuo parkritimų.
Išsamus literatūros šaltinių sąrašas pateiktas tinklalpy-
je adresu: www.Thera-BandAcademy.com/research.



25 % 0,5 0,7 0,9 1,3 1,6 2,3 3,6

50 % 0,8 1,2 1,5 2,1 2,9 3,9 6,3

75 % 1,1 1,5 1,9 2,7 3,7 5,0 8,2

100 % 1,3 1,8 2,3 3,2 4,4 6,0 9,8

125 % 1,5 2,0 2,6 3,7 5,0 6,9 11,2

150 % 1,8 2,2 3,0 4,1 5,6 7,8 12,5

175 % 2,0 2,5 3,3 4,6 6,1 8,6 13,8

200 % 2,2 2,7 3,6 5,0 6,7 9,5 15,2

225 % 2,4 2,9 4,0 5,5 7,4 10,5 16,6

250 % 2,6 3,2 4,4 6,0 8,0 11,5 18,2
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Gaminio aprašymas

Mankštos juostų medžiaga ir savybės

Thera-Band® mankštos juostos yra nebrangi, por-
tatyvi ir visapusiška priemonė mankštai. Jos leng-
vai atpažįstamos iš prekinio ženklo Thera-Band® 
spalvinių kodų: gelsvai rudos, geltonos, raudonos, 
žalios, mėlynos ir juodos, bei sportininkams skirtų 
spalvinių kodų – sidabro ir aukso. 
Naudojant mankštos juostas progresyviai, t.y. nuo 

mažesnio pasipriešinimo mankštos juostų palaipsniui 
pereinant prie didesnio pasipriešinimo mankštos 
juostų, galima individualiai pasirinkti fi zinį krūvį ir 
sulaukti gerų rezultatų.
Elastinių juostų pasipriešinimas išreiškiamas procentais, kiek 
elastinė juosta gali išsitempti (pailgėti). Pavyzdžiui, raudo-
nos juostos ilgis 50 cm, ją galima ištemti iki 100 cm, vadinasi 
guma gali pailgėti 100 %. Taigi raudonos mankštos juostos 
pasipriešinimas yra 1,8 kg.

Pailgėjimas %

Pasipriešinimas Kg
Geltona Raudona Žalia Mėlyna Juoda Sidabro Aukso
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Gaminio aprašymas

* Dėmesio: lateksas gali sukelti alerginę reakciją!

Thera-Band® mankštos juostos gaminamos iš 
natūralios gumos latekso.* Pagaminus juostą, ant 
jos beriami talko milteliai. Rekomenduojama po 
naudojimo juostą retkarčiais apibarstyti talko milteli-
ais. Žmonės, kurie alergiški lateksui turėtų pasirinkti 
Thera-Band® mankštos juostas, kurių sudėtyje nėra 
latekso. Tinkamas mankštos juostų naudojimas ir 
priežiūra užtikrina ilgą ir saugų naudojimą:

  Saugoti, kad mankštos juostos nepraplėštų aštrūs 
daiktai: žiedai, nagai, sportinių batelių padai. Prieš 
pradedant naudoti mankštos juostas patikrinkite 
ar jos nėra pažeistos: įplyšusios, įkirptos ar nėra 
skylėtos, kas gali įtakoti makštos juostos plyšimą. 
Naudodami originalius Thera-Band® priedus 
palengvinsite pratimų atlikimą ir apsaugosite 
makštos juostas. 

  Jei atliekant pratimą iš makštos juostos reikia 
padaryti kilpą, naudokite Thera-Band® Assist-
TM, nedarykite mazgų ir nenaudokite plastikinių 
spaustukų (jei jie ne Thera-Band®), jei pratimų 
metu spaustukai atsisegs, galite susižaloti.

  Makštos juostas laikykite vidutinės temperatūros 
patalpoje, reikia vengti tiesioginių saulės spindulių 

ir labai aukštos aplinkos temperatūros. Geriausia 
makštos juostą laikyti susuktą ir patalpintą į tam 
skirtą dėžę.

  Nedidelis kiekis masažinės pudros (talko) neleidžia 
gumoms sulipti ir slysti atliekant pratimus.

  Jei makštos juostos tampa lipnios, nuplaukite jas 
skystu muilu ir vandeniu, nusausinkite ir pabarsty-
kite talku.

  Jei nesilaikote nurodytų saugumo ir makštos 
juostų priežiūros nurodymų galite rimtai susižeisti. 
Visada atlikite saugius ir neskausmingus pratimus. 
Venkite pratimų, kurie reikalauja didelio makštos 
juostos tempimo galvos srityje, nes plyšusi juosta 
gali sužaloti veidą ar akis.

  Thera-Band® makštos juostos nėra žaislas. Nepali-
kite vaikų be priežiūros, kai šie atlieka pratimus su 
makštos juosta.

  Prieš įsigydami makštos juostą, pasirinkite tinkamą jos 
ilgį. Mankštos juostos turėtų būti tarp 2,5-3,0 metrų 
ilgio, kad atliktumėte pratimus tinkamai. Netemkite 
juostos daugiau nei tris kartus jos ilgio (pavyzdžiui, 30 
cm makštos juostos daugiau kaip 90 cm).
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Gaminio aprašymas

Makštos juostos suėmimas

Makštos juostos vyniojimas ant 
vienos plaštakos

Makštos juostą padėkite ant 
delno, juostos galas ties mažylio 
piršto kraštu. Apsukite ilgajį 
juostos galą aplink plaštaką. Jei 
reikia pakartotinai apsukite. 
Sugniaužkite kumštį.

Mankštos juostos vyniojimas 
ant abiejų plaštakų (kilpos)

Pradėkite atsukę delnus į viršų, 
juostos kraštus suimkite nykščiu ir 
rodomuoju pirštu, pasukite del-
nus į vidų, apsukdami mankštos 
juosta nugarinius plaštakų 
paviršius. Jei reikalinga apsukite 
dar kartą, sugniaužkite kumštį.

  Jei makštos juostas naudojate fl oruotame vandenyje, 
nuplaukite jas po tekančia vandens srove ir nusausin-
kite.

Kaip išsirinkti tinkamą mankštos juostą?

Makštos juostos spalvos/pasipriešinimo lygio pasirinki-
mas priklauso nuo Jūsų fi zinės būklės. Rinkitės juostą 
tokią, kuri jums leidžia pratimą pakartoti 15 kartų. 
Gelsva ir geltona mankštos juostos yra naudojamos 
reabilitacijoje (po operacijų) ir senjorams. Moterų 
grupinėse treniruotėse dažniausiai naudojamos 
raudonos ir žalios makštos juostos. Vyrai dažniausiai 
naudoja žalias ir mėlynas, mankštos juostas, ir 
gerėjant fi ziniam pasiruošimui renkasi juodos spal-
vos mankštos juostą. Sidabrinės ir auksinės spalvos 
makštos juostos naudojamos įvairių sporto šakų 
treniruočių metu.

Mankštos juostos laikymas ir fi ksavimas

Jūsų makštos juosta turi būti saugiai ir tvirtai laikoma 
rankoje arba prispausta pėda taip, kad išvengtumėte 

makštos juostos išslydimo ir traumų. Dvigubas 
makštos juostos apsukimas aplink delną ar pėdą susti-
prina traumų prevenciją. 
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Gaminio aprašymas

Mankštuos juostos prispaudimas pėda

Kilpa su pėda

 Atsistokite viena pėda ant 
 mankštos juostos vidurio.

 Kita pėda prispauskite 
 juostą iš viršaus.

Juostos vyniojimas ant pėdos

Atsistokite ant juostos vidurio. 
Vieną juostos galą apvyniokite 
aplink pėdą. 

Dviguba kilpa apsaugo gumą. 
(Galima naudoti kaip: rankenėlę, 
pėdos kilpą, sutvirtinimą juostos 
prijungimui prie išorinio inven-
toriaus).

Lanksti ir  saugi fi ksacija.
(Padidina pratimų gausą. 
Pratimus skirtus atlikti dviem 
žmonėm galima atlikti su šia 
rankenėle.)

Stipraus pynimo rankenėlė Rankenėlė juostos tvirtinimui 
prie durų

Makštos juostų priedų naudojimas

Mankštos juostų naudojimas treniruotę pavertė paprasta, 
bet labai efektyvia. Elastinių juostų priedai tokie kaip stipraus 
pynimo rankenėlės, rankenėlės juostos tvirtinimui prie durų, 
dirželiai juostos tvirtinimui ant čiurnų, sportinės rankenėlės 
treniruotę su makštos juostomis padarė dar lankstesnę.
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Praktiniai patarimai

Pratimai su makštos juosta

Pagrindinis tikslas atliekant pratimus su tampriomis 
juostomis yra padidinti ištvermę, raumenų masę ir 
padailinti kūno formas bei laikyseną.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, pradedantieji turi at-
likti programas sudarytas iš 6-8 pratimų. Atlikti 1-3 
pratimų serijas po 15-20 pakartojimų su nedideliu nu-
ovargiu atliekant paskutinę seriją. Atliekant pratimus 
neturite jausti per didelio pasipriešinimo, jei taip yra 
pakeiskite makštos juostą į mažesnio pasipriešinimo 
spalvą.

Jūs jausitės patogiau jei naudosite skirtingo 
pasipriešinimo juostas skirtingoms kūno dalims 
treniruoti. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų 
treniruokitės vis su didesnį pasipriešinimą turinčiomis 
juostomis arba darykite daugiau serijų ar pakartojimų, 
jei be jokio nuovargio atliekate 3 pratimų serijas po 
15-20 pakartojimų.

Atlikdami pratimus su makštos juosta vadovaukitės 
šiomis rekomendacijomis:

  Judesius atlikite lėtai ir juos kontroliuokite. 
Stebėkite savo laikyseną prieš atliekant judesius, 
pratimo eigoje bei pabaigę pratimą.

  Prieš pradedant judesį juosta turi būti šiek tiek 
įtempta. Tai padeda apsaugoti Jūsų sąnarius.

  Tinkamas juostos traukimas veikia abu sąnarius ir 
raumenis. Tai yra svarbu, kad suprastumėte jėgos 
kampą (kampas tarp makštos juostos ir peties sver-
to (rankos, kojos)). Maksimalus sukimo momentas 
(jėga) pasiekiama 90° kampu (judesio viduryje). Kai 
pasiekiamas 30° kampas yra jaučiamas labai mažas 
efektas.

  Nedarykite pratimų, jei jaučiate skausmą. Jei 
pradėjote jausti skausmą nutraukite pratimą. 
Jei skausmą jaučiate ir po pratimų, kreipkitės į 
gydytoją.

  Visi pratimai pateikti pradinėse padėtyse ir prati-
mo pabaigoje. Išsamiai išanalizuokite nuotraukas 
ir paveikslėlius.

  Visada pratimus atlikite abiems kūno pusėms.
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Viršutinės kūno dalies stiprinimo pratimai Suaugusiems

Rankų/pečių raumenų stiprinimas; Variantas  pratimas lavina koordinaciją.

Dilbio lenkimo pratimai
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Bazinis pratimas 
Viena pėda atsistokite ant juostos vidurio, priekinė koja per kelio sąnarį 
šiek tiek sulenkta. Delnai atsukti į viršų, alkūnės prie šonų. Lenkite rankas 
per alkūnes ir lėtai grįžkite į pradinę padėtį.

Kombinuotas pratimo var.  (be nu-
otraukos) Toks pat pratimas kaip ir  
kai atliekate pratimą – lenkite kelius.

Kombinuotas pratimo variantas 
„kauptukas“  pratimas toks pat 
kaip ir a) bet kelkite rankas (žastus) 
aukštyn kartu lenkiant dilbius.

Kombinuotas pratimo
variantas



8Rankų/pečių raumenų stiprinimo pratimas: Kombinuotas pratimo variantas  treniruoja koordinaciją ir kojų raumenis.

Suaugusiems  Viršutinės kūno dalies stiprinimo pratimai
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Slankiosios durys

Bazinis pratimas 
Atsistokite abiem kojom ant makštos juostos
vidurio.

Kelkite rankas iki pečių lygio (slystantis judesys!) ir 
lėtai nuleiskite.

Kombinuotas pratimo variantas  (be paveikslėlio):
Pratimas atliekamas taip pat kaip  tik kol keliate 
rankas lenkite kelius.
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Viršutinės kūno dalies stiprinimo pratimai Suaugusiems

Viso kūno raumenų ir koordinacijos stiprinimas.
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Rankų kėlimas virš galvos

Atsistokite abiem kojom ant juostos vidurio. Mankštos 
juostą priekyje sukryžiuokite.

Kelkite rankas virš galvos ir lėtai nuleiskite.
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Suaugusiems  Viršutinė kūno dalis
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Drugelis

Pradinė padėtis: juosta apjuoskite nugarą, juostos 
galus sugniaužkite plaštakoje, alkūnės sulenktos ir 
prispaustos prie šonų.

Stumkite rankas į priekį, tiesdami alkūnes.
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Viršutinė kūno dalis Suaugusiems

Viršutinės nugaros dalies stiprinimas
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Irklavimas

Makštos juostą laikykite ties viduriu (atstumas tarp 
rankų turėtų būti apie 10 cm), plaštakos, alkūnės ir 
pečiai viename aukštyje, dilbiai ištiesti.

Vieną ranką laikykite sulenktą ir tiesdami stumkite į 
priekį, kitą ranką traukite atgal. Pakeiskite rankas. Atpa-
laiduokite rankas po 2-3 pakartojimų ir atlikite pratimą 
dar kartą. (Šį pratimą galite atlikti dar efektyviau ir daugi-
au naudodami rankenėlę juostos tvirtinimui prie durų).
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Suaugusiems  Viršutinė kūno dalis

Sveiki atvykę
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Bazinis pratimas 
Atsistokite ant mankštos juostos vidurio viena koja. Koją pastatykite šiek tiek 
į priekį ir sulenkite per kelio sąnarį. Priekyje sukryžiuokite mankštos juostą. 
Delnus laikykite atsuktus į viršų, o alkūnes prispaustas prie šonų. Kelkite rankas į 
priekį ir į šonus virš galvos. Lėtai grįžkite į pradinę padėtį.

Kombinuotas pratimo variantas 
„Lakūnas“ 
Atgal pastatyta koja ženkite į priekį. 
Palinkite į priekį ir ištieskite abi rankas, 
atgal pastatytą koją šiek tiek pakelkite 
ir traukite mankštos juostą žemyn.

Kombinuotas pratimo
variantas
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Viršutinė kūno dalis Suaugusiems

Viso kūno stiprinimo pratimas + koordinacijos lavinimas
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Įstrižas traukimas

Atsistokite ant makštos juostos vidurio. Priekyje 
sukryžiuokite makštos juostą. Delnai atsukti į viršų, 
alkūnės prie šonų.

Įstrižas kairės kojos ir dešinės rankos tiesimas. 
Pakeiskite puses.
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Suaugusiems  Pilvo presas

Atsilenkimai
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Bazinis pratimas 
Atsigulkite ant nugaros, kojos per kelių ir klubų sąnarius sulenktos. Makštos 
juostą per vidurį įtemkite per abi pėdas, kiekvieną pėda apsukite juosta. 
Mankštos juostos galus sugriebkite plaštakomis. Plaštakas laikykite už galvos. 
Lenkitės į piekį, alkūnės nukreiptos į šonus. Labai geras pratimas prededantie-
siems, nes makštos juosta suteikia atramą ir palengvina pratimo atlikimą.

Kombinuotas pratimo variantas: 
Mankštos juostą pritvirtinkite prie 
rankenėlės juostos tvirtinimui prie durų, 
jums už nugaros. Sugriebtike mankštos 
juostą, rankos tiesios ir pakeltos į priekį. 
Lenkitės pirmyn, tačiau rankomis neatli-
kite jokio judesio. Lėtai grįžkite į pradinę 
padėtį. Ypač efektyvu, nes Jūs turite 
nugalėti makštos juostos pasipriešinimą.

Kombinuotas pratimo
variantas
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Pilvo presas Suaugusiems

Įstrižinių pilvo raumenų stiprinimas

Atsilenkimas su
pasisukimu
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Bazinis pratimas 
Atsigulkite ant nugaros, mankštos juostos vidurinė dalis po mentėmis. Su-
imkite mankštos juostos galus plaštakomis. Viena ranka padėta ant žemės, 
kita ranka sulenkta per alkūnės sąnarį ir nukreipta aukštyn. Pakelkite 
pečius ir traukite mankštos juostą dešine ranka į kairę pusę, kaire ranka į 
dešinę pusę.

Kombinuotas pratimo variantas 
Atsisėskite, kojos ištiestos. Apsivyniokite 
mankštos juosta dešinę pėdą ir suimkite 
abu juostos galus, rankas sulenktas 
per alkūnes laikykite priešais krūtinę, 
alkūnės prie šonų. Sukite liemenį į 
dešinę pusę. Grįžkite į pradinę padėtį ir 
atlikite pratimą į priešingą pusę.

Kombinuotas pratimo
variantas
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Suaugusiems  Apatinės galūnės
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Keturkojis

Mankštos juostos vidurinę dalį pridėkite prie pėdos, 
abu juostos galus tvirtai suimkite rankomis.

Nugara, kaklas tiesus, tieskite šlaunį ir blauzdą, lėtai 
grįžkite į pradinę padėtį. Minkšta platforma (pvz.: sta-
bilumo treniruoklis) sumažins spaudimą kelio sąnariui 
klūpint.
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Apatinės galūnės Suaugusiems

Nusilpusių koją atitraukiančių raumenų stiprinimas

Pr
ad

in
ė 

pa
dė

tis

Pr
at

im
o 

pa
ba

ig
a

Atitraukimas

Pradidė pratimo padėtis stovint,  kaire pėda prispaus-
kite abu juostos galus. Dešinę- perkiškite per makštos 
juostą.

Atitraukite dešinę koją į šoną, koja per kelio sąnarį 
šiek tiek sulenkta.
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Suaugusiems  Apatinės galūnės
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Pritraukimas

Pradidė pratimo padėtis stovint, kaire pėda prispauskite 
abu juostos galus. Dešinę – perkiškite per makštos juostą 
ir šiek tiek sulenktą per kelio sąnarį pastatykite į priekį.

Dešinę koją traukite link kairės kojos iki judesio 
amplitudės pabaidos. Lėtai grįžkite atgal.
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Apatinės galūnės Suaugusiems

Užpakalinių šlaunies (pakinklinės sausgyslės) ir sėdmens raumenų stiprinimas
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Kojos lenkimas

Kairę koją pastatykite šiek tiek į priekį. Dešinę pėdą 
apsukite mankštos juostos viduriniąja dalimi ir kaire 
pėda prispauskite juostą.

Lenkite blauzdą, temdami juostą aukštyn. Lėtai 
grįžkite į pradinę padėtį.
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Suaugusiems  Funkciniai judesiai

FJ/ funkciniai judesiai

Jūs galite naudoti mankštos juostą 
kasdieniniams judesiams treniruoti, 
tai padarys jūsų gyvenimą lengvesnį 
ir padės apsisaugoti nuo judamojo 
aparato sutrikimu. Po keleto, regu-
liarios makštos savaičių pastebėsite, 
kad jūsų gyvenimas tapo geresnis nei 
anksčiau.

Sėsti – Stoti
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Atsisėskite ant mankštos juostos 
vidurio, tvirtai apsukite abu juo-
stos galus aplink kojas ir priekyje 
juos sukryžiuokite. Rankos per 
alkūnes sulenktos, alkūnės prie 
šonų.

Stokitės ir tieskite rankas į šonus ir į 
viršų. Lėtai atsisėskite.

 pėdos pečių plotyje;
 viena koja pastatykite šiek tiek į 

 priekį (nėra nuotraukos)
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Funkciniai judesiai Suaugusiems

Lenktis žemyn ir siekti/
tempti
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Bazinis pratimas 
Suimkite mankštos juostą kūno priekyje. Dešinę ranką uždėkite ant klubo, 
kairę - 20 cm atstumu šalia kairės. Lenkitės į priekį kaire ranka siekdami 
žemę, o dešinę laikydami ant klubo.

Kombinuotas pratimo variantas 
Siekti/tempti (viena ranka arba pakai-
tomis)
Kombinuotas pratimo variantas 
Įtraukti kartu lenkimąsi pirmyn ir 
išsitiesimą.
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Suaugusiems  Funkciniai judesiai

Šoninis žingsnelis
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Bazinis pratimas 
Apsivyniokite mankštos juostą aplink kojas.

 viena koja ženkite žingsnį į šoną.

Variantas  (be paveikslo)
Atlikite žingsnį į šoną kaire ir dešine 
kojomis.

Variantas 
Šoninis žingsnis su pasilenkimu pirmyn.

Kombinuotas pratimo
variantas
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Funkciniai judesiai Suaugusiems

Nešimas
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Bazinis pratimas 
Atsistokite ant mankštos juostos vidurio. Suimkite 
juostos galus, sulenkite rankas per alkūnių sąnarius, 
taip įtemsite juostą. Tūpkite ir tieskitės, taip makštos 
juosta suteiks judesiams pasipriešinimą.

Kombinuotas pratimo
variantas
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Variantas 
Plaštakas padėkite ant pečių, lenkite ir tieskite 
blauzdas.
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Pratimai vaikams

Pratimai vaikams

Kiekviena šeima turi išugdyti vaiko fi zinio pasiruošimo 
pagrindus. Labai svarbu, kad tėvai laisvalaikiu su savo 
atžalomis atliktų pratimus. Jei lauke lietinga su Thera-
Band® mankštos juostomis pratimus galite atlikti ir 
namuose.

Tiesiog pabandykite tai!

Žirgų bėgimas

Apsukite mankštos juostą aplink liemenį ir pradėkite. 
Traukite savo partnerį per kambarį, arba bėkite vieto-
je stengdamiesi nugalėti pasipriešinimą. Ar įmanoma 
tyrinėti kambarį su užmerktomis akimis?
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Pratimai vaikams

Vaikščiojimas lynu Šokdynė

Ant grindų padėkite mankštos juostą ir įtemkite ją 
apie 10 cm. Balansuokite ant gumos (pirmyn, atgal, 
užmerktomis akimis...).

Suimkite abu makštos juostos galus ir pradėkite...
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Pratimai vaikams

Boksas

Bazinis pratimas 
Atsistokite ant mankštos juostos vidurio. Suimkite 
abu juostos galus, rankas laikykite prie krūtinės ir 
pradėkite boksuotis (...į orą, ir t.t.).

Variantas Supermenas 
Suimkite abu juostos galus, rankos prie šonų. Tieskite 
rankas link lubų (galite atlikti vienai rankai, arba 
pakaitomis).
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Pratimai vaikams

Šokinėjimas-Šuoliavimas-Bėgimas

Bazinis pratimas 
Padėkite mankštos juostą ant 
grindų. Šokinėkite skersai 
juostos.

Variantas 
Padėkite skirtingų spalvų juostas ant 
žemės ir šuoliuokite per perėją.
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Variantas 
Ridenkite kamuolį tarp juostų.
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Pratimai vaikams

Labirintas

Skirtingame aukštyje įvairių spalvų juostas įstrižai 
ištemkite.

Kaip man patekti į kitą labirinto pusę? (Ropojant, 
šokinėjant...)
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Pratimai vaikams

Vandens slidės

Atsistokite ant nestabilių platformų (pusiausvyros tre-
niruoklio, kilimėlio ir t.t.). Suimkite abu juostos galus, 
kol jūsų tėvai laiko juostos vidurinę dalį. Pakaitomis 
traukite juostos galus. Ar bus sudėtingiau jei jūsų 

tėveliai taip pat trauks gumą? Ar įmanoma pritūpti?
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Gaminių asortimentas

Profesionalūs gaminiai reabilitacijai, 
treniravimuisi ir fi tnesui.

www.thera-band.de
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