
MASAŽNI VALJ 33 X 13,5 CM, 750 G RAZLIČNE BARVE 

ES35928X (ES35925-ES35929, ES35931, ES35932)  

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Oblika: valj z izboklinami 

 Material: EVA pena / PVC jedro 

 Velikost: 33 x 13,5 cm 

 Teža: 750 g 

 Kosov: 1 kos 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodili 

za trening. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Namenska uporaba 

Ta izdelek je bil razvit za sprostitev, regeneracijo, samomasažo in za povečanje prekrvavitve 

mišic. Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo in ni primeren za medicinske in komercialne 

namene. 

Napotek: glede na intenzivnost lahko po uporabi določeni predeli kože reagirajo občutljivo, ki 

izginejo najkasneje po 1-2 dneh. 

 

Varnostna opozorila 

Opozorilo! Nevarnost poškodbe! 

• Preden pričnete z vajami, se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, da ste 

zdravstveno sposobni za vaje. 

• V primeru slabosti, prekomerne zadihanosti, omotice ali bolečin v prsih takoj končajte vajo 

in poiščite zdravnika! 

• V primeru bolečin v sklepih ali mišicah zaključite z vajami. 

• Izdelek se sme uporabljati le pod nadzorom odraslih oseb in ne kot igrača. 

• Predpisane vaje imejte vedno na dosegu roke. 

• Za varno vadbo potrebujete dovolj prostora. Med izvajanjem vaj morajo biti predmeti in druge 

osebe toliko oddaljeni, da jih ne morete poškodovati. 

• Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic ali podestov. 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

izdelka in ohranite nadzor. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in telesni razvoj otrok. 

Ta izdelek ni primeren kot igrača. 

• Vaje izvajajte na trdi, gladki podlagi, ki ne popušča, in na kateri je mogoče izdelek dobro 

kotaliti. 

 



Posebna previdnost – nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno 

uporabo vadbene naprave in ohranite nadzor. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in 

telesni razvoj otrok. Ta izdelek ni primeren kot igrača 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite 

izdelek glede poškodb ali obrabe. Varnost izdelka se lahko zagotovi le, če se ga redno 

pregleduje glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete več uporabljati. 

• Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, soncem in vlago. Neustrezno shranjevanje 

in uporaba izdelka lahko povzročita predčasno obrabo, kar lahko vodi do poškodb. 

 

Splošni napotki za vaje 

V nadaljevanju so prikazane le izbrane vaje. Druge vaje boste našli v zadevni strokovni 

literaturi. 

• Nosite udobna športna oblačila in športne copate. 

• Vse vaje izvajajte enakomerno, ne sunkovito in hitro. 

• Pri vajah stoje imejte nogi nekoliko upognjeni. 

• Pri vajah leže napnite mišice zadnjice in trebušne mišice. 

• Na izdelek se privajajte počasi. 

• Pazite na enakomerno dihanje. Ob naporih izdihnite in pri razbremenitvi vdihnite. 

• Med izvajanjem vaj pazite na pravilno telesno držo. 

Potek vaj 

• Ena vaja mora biti sestavljena iz pribl. 8 – 12 ponovitev. 

• Vsako vajo ponavljajte tako dolgo, dokler se počutite dobro. 

• Pri napetih ali bolečih mestih ostanite nekaj sekund in šele nato izdelek prekotalite naprej. 

• Med vajami morate vedno narediti premor, ki traja 30 sekund. 

 

Predlogi vaj 

V nadaljevanju so prikazane nekatere od številnih vaj. 



 

Vrat (sl. A) 

1. Postavite se ob steno, izdelek namestite vodoravno med vrat in steno. 

2. Stopali postavite približno za dolžino stopala od stene tako, da gledata naprej, in se spustite 

v rahel počep. 

3. Napnite trebušne mišice in dlani sproščeno položite na stegna. 

4. Z ravnim hrbtom delajte majhne premike navzgor in navzdol. 

Pomembno: premiki se izvajajo iz kolenskega sklepa in dodatno iz vratne hrbtenice. Izdelek 

ima stalen stik z vratno hrbtenico, premiki se izvajajo počasi z malo pritiska! 

 

Zgornji del hrbta (sl. B) 

1. Postavite se ob steno, izdelek namestite vodoravno med področje zgornjega dela hrbta in 

steno. 

2. Stopali postavite približno za dolžino stopala od stene tako, da gledata naprej. 

3. Napnite mišice zadnjice in trebušne mišice in dlani sproščeno položite na stegna. 

4. Z ravnim hrbtom delajte majhne premike navzgor in navzdol. 

Pomembno: izdelek kotalite le do vratne hrbtenice. 

 

Spodnji del hrbta (sl. C) 

1. Ulezite se na hrbet in namestite izdelek vodoravno v spodnjem delu hrbta. 

2. Nogi postavite s stopaloma na tla. Podplata ostaneta stalno na tleh, da lahko premike 

kontrolirano izvajate. 

3. Prekrižajte roki pred prsmi in napnite mišice nog, zadnjice in trebuha. 

4. Glava je v podaljšku vratne hrbtenice. Pazite na to, da glave ne iztegnete prekomerno. 

Naredite rahlo dvojno brado. 

Pomembno: pri šibkih vratnih mišicah lahko glavo podprete z rokami. 

5. Izdelek počasi kotalite pod spodnjim delom hrbta sem ter tja. 

Napotek: premikanje se izvaja z nogami, postavljenimi na tla, s počasnim kotaljenjem naprej 

in nazaj. 

 

Zunanji del stegna (sl. D) 



Premikanje izvajajte preko oprte roke in noge, postavljene na tla. Stransko stegno se lahko 

razdeli v 2-3 dele tako, da lahko te dele zaporedoma obdelujete. V ta namen izdelek na novo 

pozicionirajte. Tako premiki ne bodo preveliki in obdelava bo učinkovitejša. 

1. Ulezite se na bok na tla in drugo nogo prekrižajte preko stranske, iztegnjene noge v bočno 

oporo. Zunanji rob stopala ostane na tleh. 

2. Izdelek namestite vodoravno pod stransko stegno; pri tem se oprite na spodnjo roko. Pazite 

na to, da je komolec pod ramenskim sklepom. 

3. Drugo roko postavite na tla tako, da med vajo lahko ohranjate ravnotežje. 

4. Zgornji del telesa poravnajte in napnite trebušne mišice. 

5. Počasi kotalite sem ter tja in nato zamenjajte strani. 

 

Notranji del stegna (sl. E) 

1. Ulezite se na trebuh, eno nogo razprite na stran. Trebuh je pri tem do polovice na tleh. 

2. Pokrčite boke in koleno pod kotom 90 stopinj. 

3. Izdelek namestite navpično pod pokrčeno nogo na notranje stegno. Pokrčena noga leži 

sproščeno na izdelku in pokrčena komolca sta pod ramenskim sklepom. 

4. Poravnajte zgornji del telesa ter zgornji del medenice in nogo premikajte naprej in nazaj. 

5. Pri tem napnite trebušne mišice. 

6. Premike izvajajte počasi in kontrolirano in nato zamenjajte strani. 

Sprednji del stegna (sl. F) 

Pri tej vaji razdelite stegna na 2-3 dele in jih zaporedoma obdelajte. Tako premiki ne bodo 

preveliki in obdelava bo učinkovitejša. 

1. Ulezite se na trebuh in se oprite na podlakti. 

2. Izdelek namestite vodoravno pod stegna. 

3. Postavite se na konice prstov stopal in napnite mišice zadnjice in trebušne mišice. Pazite na 

to, da je obremenitev na konicah prstov enakomerna. 

4. Lopatici pritegnite k hrbtenici in pazite na to, da sta komolca pod ramenskima sklepoma. 

5. Počasi kotalite od bokov do kolena sem ter tja. 

Pomembno: med vajo je glava v podaljšku hrbtenice. Pazite na to, da glave ne iztegnete 

prekomerno. 

Zadnji del stegna (sl. G) 

Pri tej vaji razdelite stegna na 2-3 dele in jih zaporedoma obdelajte. Tako premiki ne bodo 

preveliki in obdelava bo učinkovitejša. 



1. Ulezite se na hrbet in se oprite na podlakti. 

2. Izdelek namestite vodoravno pod stegna. 

3. Stopali postavite na peti in napnite mišice zadnjice in trebušne mišice. Pazite na to, da je 

obremenitev na petah enakomerna. 

4. Lopatici pritegnite k hrbtenici in pazite na to, da sta komolca pod ramenskima sklepoma. 

5. Počasi kotalite od zadnjice do kolenskega zgiba sem ter tja. 

Pomembno: med vajo je glava v podaljšku hrbtenice. Pazite na to, da glave ne iztegnete 

prekomerno. 

Meča (sl. H) 

1. Z iztegnjenima nogama se usedite na tla in namestite izdelek vodoravno pod meča. Nogi 

ležita sproščeno na izdelku. 

2. Podprite se z rokama. 

3. Napnite mišice rok in trebušne mišice. 

4. Poravnajte zgornji del telesa, prsnico potisnite naprej in lopatici pritegnite k hrbtenici. 

5. Dvignite zadnjico in kotalite izdelek počasi preko meč sem ter tja. Premike izvajajte preko 

kolenskega sklepa. 

Pomembno: zgornji del telesa je pri tej vaji poravnan in ramena so potegnjena nazaj. 

 

Različica z eno nogo: 

1. Usedite se kot pri vaji „Meča“ na tla. 

2. Izdelek namestite vodoravno pod ena meča; drugo nogo postavite pokrčeno zraven. 

Iztegnjena noga leži sproščeno na izdelku. 

3. Napnite mišice rok in trebušne mišice. 

4. Poravnajte zgornji del telesa, prsnico potisnite naprej in lopatici pritegnite k hrbtenici. 

5. Dvignite zadnjico in kotalite izdelek počasi preko meč ene noge sem ter tja. Stopalo 

postavljene noge ima pri tem stalen stik s tlemi; premiki se izvajajo preko kolenskega sklepa. 

6. Zamenjajte strani. 

Pomembno: zgornji del telesa je pri tej vaji poravnan in ramena so potegnjena nazaj. 

 

Nega, shranjevanje 



Nikoli ne pozabite, da redno vzdrževanje in čiščenje pripomoreta k varnosti in ohranjanju 

izdelka. Izdelek vedno hranite suh in čist v ogrevanem prostoru. Zavarujte ga pred neposrednim 

sončnim sevanjem. 

Pomembno! Izdelek čistite le z vodo, nikoli z ostrimi negovalnimi sredstvi. Nato ga do suhega 

obrišite s krpo za čiščenje. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
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