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Maska Treningowa 2.0

Ostrzeżenie! – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
Nigdy nie śpij z założoną maską treningową, nieprawidłowe ciśnienie w układzie oddechowym może wywołać
bezdech senny. Maska nie została stworzona by wykryć lub leczyć jakiekolwiek schorzenia i nie została zatwierdzona
przez Agencję Żywności i Leków. Nie napadaj nikogo, nie nawiązuj walki w Masce Treningowej 2.0, nie zapewnia ona
jakiejkolwiek ochrony jeśli do tego dojdzie. Nigdy nie trenuj w bardzo wysokiej oraz bardzo niskiej temperaturze
poniżej 5 stopni Celsjusza. Nie trenuj w masce przez długi czas bez konsultacji ze swoim lekarzem. Trening bez asysty,
w pojedynkę w Masce Treningowej 2.0 jest zalecany tylko dla wyczynowych sportowców, jeśli nie czujesz się na
siłach by korzystać samodzielnie z tego aparatu oddechowego, Nie rób tego! Jeśli cierpisz na jedną z dolegliwości jak
na przykład wysokie ciśnienie tętnicze, wady serca, nadczynność tarczycy lub jeśli spożywasz jakiekolwiek leki na
receptę koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem treningu w Masce Treningowej.
PAMIĘTAJ, ŻE UŻYWASZ MASKI TRENINGOWEJ 2.0 NA WŁASNE RYZYKO!
NIE UŻYWAĆ JEŚLI WYSTĘPUJE ALERGIA NA GUMĘ BĄDŹ NEOPREN!
ZAROST ZAKŁÓCA DZIAŁANIE MT 2.0 – UŻYJ WAZELINY BY USZCZELNIĆ MIEJSCA, GDZIE PRZYLEGAJĄ WŁOSY.

Wynieś swój trening na zupełnie nowy poziom!
Rozdział pierwszy: Podstawowe pojęcia związane z oddychaniem
Rozdział drugi: Tlen i Ciało
Rozdział trzeci: Oddychanie i wydolność
Rozdział czwarty: Trening wysokiej efektywności oddechowej TWEO (HPVT)
Rozdział piąty: Trening TWEO z Maską Treningową, ilustrowany przewodnik
Rozdział szósty: Trening mięśni tułowia z wykorzystaniem Maski Treningowej
Rozdział siódmy: Budowa Maski Treningowej
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Zagadnienia sekcji pierwszej:
1.
2.
3.
4.

Podstawowe pojęcia dotyczące oddychania
Przemieszczanie powietrza z jamy nosowej i gardłowej do płuc i z powrotem
Mięśnie uczestniczące w oddychaniu
Mięśnie oddechowe pomocnicze i oddychanie

Oddychanie – co musisz wiedzieć?
Codziennie wdychamy i wydychamy powietrze. Oddychanie jest czymś, do czego przykładamy mało uwagi w naszym
codziennym życiu. Nawet ci z nas, którzy powinni, jak na przykład sportowcy wyczynowi czy mundurowi często
zapominają o tym ważnym zjawisku. Zawodowi i rekreacyjni sportowcy często uważają, że odpowiednie oddychanie i
wydolność pojawią się samoistnie w toku treningu. W końcu po robimy treningi cardio, nieprawdaż? Wielu z nas
uważa, że Justyna Kowalczyk swoje sukcesy w głównej mierze zawdzięcza swoim predyspozycjom genetycznym.
Możemy to tak zostawić lub przejąć inicjatywę i zdobyć przewagę nad naszymi przeciwnikami ta, jak to robi Justyna
czy wcześniej Robert Korzeniowski. Nasze trening wreszcie zaowocują.
Każdy program treningowy skupia się na pewnych podstawowych regułach. Nie będziemy katować się martwym
ciągiem by wzmocnić mięśnie ud, skoro wiemy, że martwy ciąg to ćwiczenie głównie angażujące mięśnie grzbietu. Ta
sama reguła znajduje również zastosowanie w przypadku oddychania. Większość z nas pewnie kojarzy oddychanie
głównie z pracą płuc, okazuje się jednak, że istnieje wiele innych czynników związanych z wentylacją.
Oddychanie odbywa się w dwóch fazach: wdech (powietrze zmierza do płuc) i wydech (powietrze opuszcza płuca).
Proces oddychania odbywa się w sposób jaki opisuje Prawo Boyle’a –Mariotte’a. Pokrótce, powietrze zmierza z
miejsc o dużym ciśnieniu do miejsc, gdzie ciśnienie jest niższe. W ten sposób, kiedy mięśnie międzyżebrowe kurczą
się, rozszerza się przestrzeń w klatce piersiowej. W wyniku tego zjawiska pojawia się więcej przestrzeni w płucach
bez zmiany ilości powietrza wewnątrz nich. To powoduje, że ciśnienie powietrza w płucach jest niższe niż ciśnienie na
zewnątrz. W rezultacie powietrze zmierza do płuc, by wyrównać ciśnienie na zewnątrz i wewnątrz układu
oddechowego. Podczas wydechu, mięśnie międzyżebrowe rozluźniają się, co powoduje, że płuca wracają do swej
pierwotnej objętości dzięki elastycznym właściwościom tkanki płucnej. W czasie wydechu, ciśnienie powietrza w
płucach staje się większe niż na zewnątrz i powietrze opuszcza płuca.
Bardzo ważnym jest znać podstawowe aspekty
procesu oddychania (wdech, wydech, płuca,
tchawica). Równie ważnym też jest wiedzieć co
robią płuca z powietrzem, którym oddychamy.
Powietrze przemieszcza się przez tchawicę do
oskrzeli by ostatecznie dotrzeć do pęcherzyków
płucnych. W tym momencie tlen z powietrza w
płucach trafia do czerwonych krwinek, które w
tym samym momencie oddają dwutlenek węgla
do powietrza w płucach by następnie mogło
dojść do wydechu. Proces ten zachodzi przez
różnice ciśnienia między tlenem a dwutlenkiem
węgla, jak również poziomem ph w krwi i
innych
tkankach
w
ciele
(bardzo
skomplikowany proces, który nie jest
szczególnie ważny dla naszych rozważań
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dotyczących ćwiczeń).
Bardzo ważnym jednakże jest zrozumienie, że im więcej pęcherzyków płucnych wejdzie w kontakt z natlenionym
powietrzem, tym więcej tlenu będzie dostępne dla organizmu. Dodatkowo, im więcej pęcherzyków wejdzie w
kontakt z powietrzem, tym łatwiej dla naszego organizmu będzie wydalić dwutlenek węgla(rola tlenu i dwutlenku
węgla będzie omówiona w dalszej części).
Po pierwsze, bazując na tych podstawowych anatomicznych i
fizjologicznych aspektach oddychania, możemy zobaczyć jak
wiele możemy osiągnąć jeśli podczas treningu dokładnie
skupimy się na oddychaniu. Wiadomym też, jest fakt, iż
trening mięśni odpowiedzialnych za oddychanie ma ogromne
znaczenie przy zwiększaniu objętości płuc i powietrza
dostępnego dla organizmu.
Po drugie, prawdopodobnie najważniejsze. Zwiększenie
objętości płuc i ilości wdychanego powietrza pozwoli większej
ilości pęcherzyków płucnych przyswajać więcej tlenu, co zdecydowanie zwiększy naszą wydolność oddechową
wpływając dodatnie na wydajność naszych treningów poprzez zwiększenie progu tlenowego.

Zagadnienia sekcji drugiej:
1. Tlen i ciało
2. Dwutlenek węgla i ciało
3. Wysiłek
Jak tlen i dwutlenek węgla wpływają na wydajność?
Wszyscy z nas, którzy starają się coś osiągnąć w danej dziedzinie sportu wiedzą, że tlen ma ogromne znaczenie dla
funkcjonowania organizmu. Wiemy też, że nasze ciało produkuje dwutlenek węgla jako produkt uboczny oddychania
i jest dla nas ważnym, by się go pozbywać. Czego jednak możemy nie wiedzieć w jak wielu płaszczyznach ten związek
wpływa na nasze funkcjonowanie.
Łatwo jest pomylić się stwierdzając, że trening z użyciem maski jest zarezerwowany jedynie dla wyczynowych
sportowców. W rzeczywistości nawet amatorzy i trenujący rekreacyjnie zawodnicy mają do czynienia z dużym
obciążeniem wysiłkowym.
Na wysiłek na wpływ bardzo wiele czynników, dwa główne z nich to tlen i dwutlenek węgla. Wiemy, że jednym z
głównych sposobów na zwiększenie dostępności tlenu i zmniejszenie ilości dwutlenku węgla jest oddychanie.
Rola tlenu
Gdy poruszamy temat tlenu, pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć jest, jak organizm wykorzystuje energię.
Glukoza jest spalana w komórkach by wytwarzać energię, a mitochondria znajdujące się w komórkach są
odpowiedzialne za tę czynność. Przetwarzają glukozę na ATP, które jest paliwem, z którego reszta komórki wytwarza
energię. Kiedy komórka zaczyna wykorzystywać ATP, w tym samym momencie jest produkowane ADP jako produkt
uboczny. ATP jest zużywanie bardzo szybko przez komórki, ponieważ szybko ulega rozpadowi i wytwarza mnóstwo
energii. ADP jest przetwarzane z powrotem do ATP poprzez fosforan kreatyny oraz tlen. Aby zilustrować jak ważny
jest tlen dla metabolizmu komórkowego, weźmy za przykład organizmy, które nie używają tlenu do oddychania.
Takie organizmy wytwarzają 2 cząsteczki ATP na jedną metabolizowaną cząsteczkę glukozy. Organizmy, które
wykorzystują tlen do oddychania potrafią wyprodukować 36 cząsteczek ATP na jedną cząsteczkę glukozy. Twoje
mięśnie, są w stanie pracować znacznie dłużej i ciężej kiedy tlen jest dostępny niż kiedy go brakuje.
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Rola dwutlenku węgla
Dwutlenek węgla spełnia trzy podstawowe role w organizmie. Pierwszą z nich jest umożliwienie komórkom pozbycia
się szkodliwych produktów ubocznych procesów metabolicznych dzięki temu, że CO2 z łatwością opuszcza komórkę.
Po drugie, dwutlenek węgla sprawia, że hemoglobina, znajdująca się w czerwonych krwinkach jest bardziej wrażliwa
na tlen, więc może go transportować z większą łatwością. Trzecią cechą dwutlenku węgla jest jego wpływ na ph krwi.
CO2 reguluje ph krwi sprawiając by nie stało się zbyt kwasowe. Dlaczego jest to tak ważne? Zobrazujmy to na
przykładzie hiperwentylacji. Jeśli usiądziesz na krześle i zaczniesz oddychać tak szybko jak tylko możesz to poczujesz
się, jakbyś miał za chwilę zemdleć. Dlaczego? Oddychasz szybciej niż normalnie i więcej tlenu dostaje się do Twoich
komórek niż potrzebujesz. Nie powinno być zatem odwrotnie, bez zawrotów głowy? Otóż nie. Podczas
hiperwentylacji wydychasz również dwutlenek węgla, dużo i szybko. To powoduje, że organizm zachowuje mniej
tlenu i stąd te zawroty głowy. Pamiętaj, że dwutlenek węgla w odpowiednich ilościach pozwala hemoglobinie łączyć
się z tlenem łatwiej.
Jak tlen i dwutlenek węgla wpływają na wydolność?
Znasz to uczucie zmęczenia po wysiłku czy nawet wyczerpania? Wszyscy jakoś je znamy w jakiś sposób. Zaczyna się
od nóg, przesz dalej. Przechodzi na klatkę, która jakby zaczyna się zaciskać. Potem coraz trudniej jest oddychać, Twój
oddech robi się płytki i nieefektywny. Potem całe ciało jakby płonie. Dlaczego tak się dzieje? Kwasica
Kiedy pracujesz bądź trenujesz bardzo intensywnie, komórki zużywają więcej glikogenu i lipidów (cukry i tłuszcze).
Problem w tym, że powstają wtedy szkodliwe kwasowe produkty uboczne. Owe produkty uboczne muszą być
usunięte z organizmu, a usuwaną sąprzez układ płucny(serce i płuca) oraz do pewnego momentu przez nerki. Jeśli nie
możemy pozbyć się szkodliwych produktów metabolizmu tak szybko jak spalamy energię to nasz organizm ulega
zakwaszeniu. To powoduje pieczenie bądź ból w ciele, bądź niektórych jego częściach, które jest spowodowane
wysiłkiem.
Kiedy nasze paliwo nie jest spalane przy asyście odpowiedniej ilości tlenu i kiedy nie możemy pozbywać się
dwutlenku węgla tak szybko jak trzeba to organizm ulega zakwaszeniu. Nie jest to proces, który jest pożądany przez
organizm i kiedy to nastąpi, organizm daje o tym znać na przykład poprzez ból. Organizm posiada mechanizm,
stanowiący ochronę przed tym niekorzystnym zjawiskiem, mechanizmem tym jest buforowanie. Ten temat zostanie
poruszony w sekcji trzeciej.
Zagadnienia sekcji trzeciej
1.
2.
3.
4.

Dlaczego wydajność oddychania jest taka ważna?
Buforowanie
Najważniejsze mięśnie biorące udział w oddychaniu
Mięśnie oddechowe pomocnicze

Teraz wiemy, że oddychanie jest bardzo ważne.
Powinniśmy mieć już pełen obraz tego, że oddychanie jest bardzo ważne zarówno na poziomie układu
oddechowego(płuca, cyrkulacja) i komórkowego. Potrzebujemy optymalnych ilości tlenu by spalać nasze paliwo
szybciej. Z drugiej strony, musimy pozbywać się dwutlenku węgla i innych produktów ubocznych tak szybko, jak
spalamy paliwo. Na szczęście nasze organizmy zostały wyposażone w odpowiednie urządzenie, które ma zapobiegać
szkodliwym procesom – płuca. Jednak nie zawsze są one w stanie sprostać naszym wymaganiom.
Większość akademickich podręczników podejmujących ten temat powie nam, że oddychanie (wdech i wydech) nie
pokryje całkowicie wymagań dotyczących gospodarki tlenu i dwutlenku węgla w organizmie. Powodem tego jest fakt,
iż potrafimy jedynie brać tlen i wydalać dwutlenek węgla na poziomie pęcherzyków płucnych. W czym więc problem?
Cóż, nasze mięśnie międzyżebrowe mogą nie być wystarczająco silne by rozszerzyć płuca na tyle mocno by
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doprowadzić tlen do wszystkich pęcherzyków. Swego rodzaju dziura pomiędzy oskrzelami a pęcherzykami płucnymi,
gdzie powietrze zostaje uwięzione nazywane jest martwą strefą.
Najlepszym tego przykładem jest osoba, która wyszła pobiegać po raz pierwszy od trzech lat. Zaczyna się gładko,
układ oddechowy pracuje normalnie. Ale po chwili biegacz zaczyna oddychać głębiej i szybciej i na jakiś czas to
wystarcza. Po pewnym czasie jednak nasz biegacz zauważy, że zaczyna oddychać coraz szybciej i coraz płyciej.
Pomimo tego, że oddycha szybciej, zauważa, że brakuje mu powietrza. Nogi zaczynają go palić, zaczyna zwalniać, no i
pojawiają ulubione przez wszystkich skurcze mięśni. Większość z nas miała kiedyś to uczucie, teraz wiemy dlaczego.
Spójrzmy jednak na to nieco dokładniej. Na początku nasz dzielny biegacz jest w stanie zaspokoić swoje
zapotrzebowanie na tlen, oraz jest w stanie pozbywać się dwutlenku węgla. Jednakże, po chwili zapotrzebowanie
rośnie. Mięśnie międzyżebrowe kurczą się zbierając w płucach więcej tlenu poprzez dłuższe oddechy. Wiesz już, że
dłuższy oddech pozwala powietrzu w martwej strefie dotrzeć do pęcherzyków by mogła zajść wymiana powietrza.
Potem, nagle oddechy biegacza stają się krótsze i płytsze. Dlaczego? Mięśnie odpowiedzialne za oddychanie się
męczą, a wiemy, że krótszy oddech = większa martwa strefa. W konsekwencji oddech staje się coraz szybszy i płytszy
i mniej powietrza ulega wymianie. Potem dzieje się coś ciekawego, organizm uruchamia swój mechanizm obronny by
skompensować to niekorzystne zjawisko. Nazwaliśmy je już buforowaniem.
W mięśniach odpowiedzialnych za oddychanie, nazwijmy je płucnymi znajdują się specjalne zakończenia nerwowe
wokół głównych arterii blisko serca. Znajdują się tam po to, by organizm wiedział, że spalamy paliwo bardzo szybko
ale nie jesteśmy w stanie usuwać wystarczająco szybko wszystkich szkodliwych produktów ubocznych. W efekcie
nasz organizm zaciska arterie by zmniejszyć dostęp tlenu i innych związków do mięśni. Jeśli spalamy za dużo paliwa i
zakwaszamy organizm w sposób jakiego organizm nie jest w stanie udźwignąć, nastąpi awaryjne wyłączenie. Zatem
organizm sam redukuje ilość przyjmowanego tlenu by krew mogła pozbyć się szkodliwych substancji z obiegu.
Właśnie dlatego buforowanie rozszerza naczynia krwionośne (krew opuszcza mięśnie) by szkodliwe produkty
uboczne mogły zostać usunięte szybciej.
Z drugiej jednak strony, powoduje to problem dla zawodnika. Jeśli mniej tlenu dociera do mięśni, by wykonać pracę,
to mniej paliwa jest spalane. Kiedy organizm spala mniej, nie może wykonać zbyt wielkiego wysiłku. Co więcej,
następuje nagromadzenie kwasowych efektów ubocznych, które muszą zostać usunięte. Najgorszy w tym jest fakt,
że u większości ludzie mięśnie płucne są słabe co prowadzi do nieefektywności oddechów, które nie pozwalają ciału
osiągnąć określonego poziomu wydajności.
Najważniejsze mięśnie biorące udział w oddychaniu
Dwiema głównymi grupami mięśni, które są odpowiedzialne za oddychanie są przepona oraz mięśnie
międzyżebrowe zewnętrzne. Przepona jest mięśniem o cienkim płaskim kształcie umieszczonym pod płucami.
Kurcząc się, zbliża się do miednicy. To pozwala płucom rozszerzać się ku dołowi. Drugą główną grupą mięśni
zaangażowanych w oddychanie są mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Znajdują się pomiędzy żebrami i są
odpowiedzialne za rozciąganie klatki piersiowej by zwiększyć przestrzeń wewnątrz klatki by płuca mogły się
rozszerzać na zewnątrz. Razem, te dwie grupy mięśni rozszerzając się zwiększają przestrzeń w klatce piersiowej ku
dołowi(przepona) oraz zwiększają objętości klatki piersiowej na zewnątrz(oraz mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne).
Istnieje więcej grup mięśniowych, które biorą udział w oddychaniu i są uznawane za mięśnie pomocnicze. Mięśnie
pomocnicze są zazwyczaj używane, kiedy mięśnie główne (przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne) nie dają
sobie rady bądź są za mało wydajne w rozszerzaniu klatki piersiowej do maksymalnego poziomu by sprostać
aktualnym potrzebom. Ich głównym zadaniem nie jest oddychanie i w efekcie, kiedy są używane do oddychania przez
dłuższy okres czasu szybko się męczą i ulegają skurczom. Do grupy mięśni pomocniczych zaliczamy: mięśnie pochyłe,
mięsień najszerszy grzbietu, mięsień piersiowy większy i wiele innych. Niestety dla nas, nasze podstawowe mięśnie
angażujące się w oddychaniu są stosunkowo słabe w porównaniu do innych mięśni w ciele. Jest więc łatwo
zauważyć, kiedy mięśnie główne przekazują część zadań mięśniom pomocniczym, kiedy organizm nie jest w stanie
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wypełnić martwej strefy w naszych płucach by maksymalnie zwiększyć ilość przyjmowanego przez pęcherzyki
powietrza. Kolejnym zjawiskiem, które możemy zaobserwować są denerwujące skurcze po bokach klatki piersiowej i
ścisk wewnątrz niej. To może zostać zażegnane, kiedy główne mięśnie są obciążane dłużej. Uwidacznia się też fakt, że
zwiększenie rozszerzalności płuc i zwiększona ekspozycja pęcherzyków płucnych na powietrze pozwana nam
przyjmować więcej powietrza do organizmu i sprawniej pozbywać się dwutlenku węgla oraz kwasowych produktów
ubocznych. To pozwala zwiększyć wydajność pod kątem cardio, odporność na długotrwały wysiłek i maksymalizację
efektów treningowych.
Zagadnienia sekcji czwartej
1. Trening Wysokiej Efektywności Oddechowej TWEO (HPVT)
2. Wdrożenie akcesorium treningowego nowej generacji: Maska Treningowa 2.0 firmy Elevation
3. Korzystanie z maski
Nasze mięśnie oddechowe są słabe, co dalej?
Grunt, to znaleźć sposób na wzmocnienie mięśni oddechowych głównych. Istnieją techniki i sposoby, dzięki którym
możemy to osiągnąć. Maska treningowa nie jest tak zagadkowym urządzeniem jak się to może z początku wydawać.
Siła mięśni odpowiedzialnych za oddychanie ma ścisłe powiązanie z mięśniami tułowia. Obie te grupy współpracując
ze sobą zapewniają ciągłą wymianę gazów w układzie oddechowym i komórkach. Zatem trening mięśni tułowia i
mięśni oddechowych razem spowoduje, że sposób w jaki oddychamy będzie bardziej wydajny i zapewni lepsze
wyniki. Dziennik Psychologii Stosowanej przeprowadził niegdyś badanie pokazujące, że można wzmocnić przeponę
poprzez przysiady oraz uginanie ramion ze sztangą. To pokazuje, że możemy połączyć Trening Wysokiej Efektywności
Oddechowej(TWEO) z naszym regularnym treningiem by uzyskać świetne rezultaty, które zaowocują lepszym
stosunkiem efektu do włożonej pracy. Problem jednak w tym, że ćwiczenia oddechowe zabierają sporo czasu dla
nudnego i mozolnego treningu, by opanować je do dobrego poziomu. Zarazem jest też bardzo trudno by
kontrolować i monitorować głębokość naszych oddechów podczas ćwiczeń, wysiłek fizyczny ma znaczący wpływ na
skupienie(pewnie dlatego natura zdecydowała by oddychanie odbywało się w głównej mierze automatycznie,
widocznie matka natura przewidziała, że będziemy mieć ważniejsze rzeczy do roboty niż ręczne kontrolowanie
oddechów). Odpowiednia ilość i głębokość oddechów(dwie najważniejsze zmienne poprawiające zdolności
oddechowe) są po prostu zbyt trudne do osiągnięcia podczas długotrwałych i intensywnych treningów.

Na szczęście dla nas, powstał przyrząd treningowy, który pozwala wzmacniać nasze mięśnie oddechowe dla nas,
kiedy my jesteśmy zajęci na przykład poprawną techniką wykonywania ćwiczenia. Owym przyrządem jest Maska
Treningowa 2.0.
Maska Treningowa 2.0 zmyślnym narzędziem do treningów które pomaga wzmocnić mięśnie oddechowe poprzez
zwiększenie oporu wdychanego powietrza poprzez specjalnie opatentowane zawory.
Jak zapewne widzisz, prosty i lekki styl wykończenia maski czyni ją łatwą w użyciu by sprostać wymaganiom
sportowców na różnym etapie zaawansowania. Sposoby na wykorzystanie maski do treningu są nieskończone.
Będzie odpowiednia zarówno dla osoby uprawiającej Jogę, jak i dla zawodnika MMA czy innej formuły walki wręcz.
Zawodowi biegacze na całym świecie wiedzą jak nieprzyjemne jest uczucie kiedy ciężko złapać oddech, a mimo to
należy przeć do przodu. Nawet zawodnicy ligi okręgowej wiedzą, jak bardzo to uczucie potrafi uprzykrzyć życie
podczas rozgrywek. Twórcy Maski Treningowej 2.0 chcieli, by to uczucie zostało zażegnane.
Ludzie pracujący na rozwojem maski wierzą, że ich rewolucyjny produkt i Twoje zaangażowanie w trening
spowodują, że nie poczujesz się jak w dwóch wymienionych wyżej przypadkach, bądź przejdą one na dobre do
przeszłości.
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Dwie następne sekcje, rozdziały opisują podstawowe ćwiczenia dla poprawy oddechu w różnych dyscyplinach sportu,
które z możesz z łatwością zaimplementować do własnego treningu. Opisane są też sposoby dopasowania maski pod
własne preferencje oraz zawarte są porady dotyczące korzystania z maski.
Następny rozdział – Maski włóż!

TRENING WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ODDECHOWEJ
TWEO Ilustrowany przewodnik
Wiele badań potwierdziło skuteczność treningu mięśni tułowia. Dodatkowo, ostatnie badania potwierdzają słuszność
treningu mięśni oddechowych, w celu zwiększenia wydolności. Co więcej, Twoje mięśnie tułowia i mięśnie
odpowiedzialne za oddychanie pracują ramię w ramię podczas wysiłku, generalnie to te same mięśnie. Dlatego
właśnie TWEO zawiera ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia.
Głównym celem ćwiczeń wzmacniających mięśnie tułowia w oparciu o TWEO jest wzmocnienie mięśni biorących
udział w oddychaniu. Twoje mięśnie tułowia pracują codziennie by stabilizować sylwetkę oraz trzymać w ryzach
narządy wewnętrzne. Dlatego będziemy trenować tę mięśnie w sposób izometryczny(utrzymując ich napięcie w
poszczególnych miejscach w ich zakresie ruchu) i w tym samym czasie wykonując ćwiczenia oddechowe podczas fazy
napięcia i przytrzymania mięśnia w skurczu. Ta metoda treningowa pozwala stymulować jednocześnie mięśnie
oddechowe oraz mięśnie tułowia co pozwoli szybciej osiągnąć pożądany efekt.

Ćwiczenie 1 – Oddychanie przeponą w pozycji leżącej, na plecach
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Sposób wykonania ćwiczenia: Wykonuj 6 oddechów w serii w tempie 5-0-5 (5 sekund
wdechu – 0 sekund wstrzymania oddechu – 5 sekund wydechu), powtarzaj w 2 -4 seriach.
Kluczowe aspekty ćwiczenia: Używaj przepony podczas oddychania. By tego dokonać,
staraj się jakby dotykać pępkiem kręgosłupa przy każdym wdechu i staraj się go jak
najbardziej oddalić przy wydechu.

Ćwiczenie 2 – Izometryczne skurcze mięśni brzucha

Sposób wykonania ćwiczenia: Unoś barki ponad podłoże bez odrywania od niej miednicy.
W momencie kiedy osiągniesz maksymalną wysokość bez unoszenia miednicy wykonaj
wdech przez 6 sekund po czym wykonaj wydech trwający 4 sekundy. Następnie wróć do
pozycji wyjściowej, kiedy plecy całkowicie przylegają do podłoża. W ten sposób uzyskujemy
jedno powtórzenie. Nawet jeśli 6 powtórzeń nie wygląda na wielkie wyzwanie to jesteś
przez 60 sekund „naprężony”. Wykonuj to ćwiczenie w 2 – 4 seriach.
Kluczowe aspekty ćwiczenia: Nie zginaj się w talii podczas spięcia gdyż aktywujesz wtedy
mięśnie odpowiedzialne za ruchy stawu biodrowego. Barki unoś powoli od podłogi aż
poczujesz pełne napięcie mięśni brzucha.
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Ćwiczenie 3 – Pełne zgięcie tułowia oddychając przeponą

Sposób wykonania ćwiczenia: Leżąc płasko na plecach unieś kolana tak blisko klatki
piersiowej jak tylko możesz. Chwyć rękami swoje kolana, po czym wykonuj oddech w
sekwencji 6 – 0 – 4. Po wykonanej sekwencji puść kolana i ułóż się z powrotem płasko na
podłożu. Wykonuj 6 powtórzeń w 2 – 4 seriach.
Kluczowe aspekty ćwiczenia: Będzie Ci łatwiej wykonać to ćwiczenie jeśli użyjesz mięśni
górnych dróg oddechowych. Pamiętaj by użyć przepony tak samo jak w Ćwiczeniu 1.

Ćwiczenie 4 – Podpór przodem na przedramionach

Sposób wykonania ćwiczenia: Z pozycji leżącej, unieś ciało na przedramionach oraz palcach
stóp. Pamiętaj, by utrzymać proste plecy przez cały czas. Wykonuj oddechy w sekwencji 7 –
0 – 3. Po każdej sekwencji wykonaj odpoczynek(cały czas w podporze) i powtarzaj ćwiczenie
w 6 powtórzeniach przez 2 - 4 serie.
Kluczowe aspekty ćwiczenia: Wszystkie 6 powtórzeń w serii musi zostać wykonane w
podporze. Nie zmieniaj pozycji aż do końca serii, możesz ją zmienić dopiero po szóstym
powtórzeniu!
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Ćwiczenie 5 – Mosty

Sposób wykonania ćwiczenia: Zacznij z pozycji leżącej z nogami ugiętymi w kolanach.
Opierając stopy na podłożu unieś miednicę do góry, aż korpus ułoży się w linii równoległej
do ud. W tym momencie rozpocznij sekwencję w tempie 5 – 0 – 5, po czym unieś miednicę
na maksymalną możliwą wysokość i wykonaj tę samą sekwencję 5 – 0 – 5. Wykonaj trzy
wdechy na każdą fazę ruchu, w 2-4 seriach.
Kluczowe aspekty ćwiczenia: Oddychaj przeponą! To kluczowy aspekt ćwiczenia. Łatwo o
tym zapomnieć, szczególnie podczas dużego zmęczenia.

Ćwiczenie 6 – Skręty tułowia

Sposób wykonania ćwiczenia: Połóż się na plecach, z kolanami płasko w stronę ściany.
Unieś tułów jak na zdjęciu powyżej po czym wykonaj oddech w sekwencji 6 – 0 – 4.
Wykonuj 6 powtórzeń w 4 seriach. Upewnij się, że kolana są zwrócone w odwrotnym
kierunku co serię.

Ćwiczenie 7 – Wznosy tułowia z piłką uniesioną ponad głową
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Sposób wykonania ćwiczenia: Połóż się płasko z rękami ponad głową trzymając piłkę bądź kij. Celem tego
końcowego ćwiczenia jest rozciąganie mięśni oddechowych i wykonywanie oddechów za pomocą przepony by
ochłonąć. Wykonaj 6 oddechów w sekwencji 5 – 0 – 5, w 5 seriach.

Ćwiczenie 8 – Ćwiczenie oddychania w siadzie klęcznym

Sposób wykonania ćwiczenia: Przynajmniej
raz dziennie, najlepiej rano, usiądź
prosto(ważna jest odpowiednia postura) i
ćwicz oddychanie przeponą w pięciu seriach
po 6 powtórzeń.
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MASKA TRENINGOWA 2.0 – INSTRUKCJA
Przede wszystkim, dziękujemy za zakup naszego produktu.
Przygotuj się na nowy wymiar wydolności oddechowej. Nasz wielopoziomowy system oporu powietrza zapewnia
zmniejszenie przepływu powietrza poprzez specjalnie zaprojektowane zawory przepływowe. Maska Treningowa 2.0
pozwala osiągnąć większą pojemność płuc poprzez zmuszanie ćwiczącego do brania głębszych i pełniejszych
oddechów i zużywając tlen w bardziej wydajny sposób. Trenując w naszej masce poprawisz stan swoich płuc jak
również wydolność oraz siłę przepony, co odbije się znacząco na wynikach podczas treningów cardio czy innych
wydolnościowych.

Budowa maski treningowej – rys.1

Wszystkie części widoczne na rys.1 są zawarte w Twoim zestawie. Gdy otworzysz
opakowanie, odnajdziesz tam „jednootworową nakrętkę oporową” jak również cztero i
dwuotworowe warianty tego elementu. Będziesz ich potrzebował w początkowej fazie
treningu zanim przyzwyczaisz się do trenowania w Masce Treningowej 2.0.
Wymiana części oporowych w tego typu urządzeniach nigdy nie była prostsza!
Zaprojektowaliśmy te części tak, by ich wymiana była maksymalnie uproszczona i nie
wymagała dodatkowych narzędzi.
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Centrowanie nakrętek – BARDZO WAŻNE!
Umieszczając nakrętki pamiętaj o odpowiednim umieszczeniu
elementu w gnieździe. Podstawka z mini-słupkiem „Base with post”
musi być dopasowana do elementu z otworem „FLUX VALVE”. Jeśli
zrobisz to nieprawidłowo, maska nie będzie działać! Spowoduje to, że
zawory nie będą uszczelnione w odpowiedni

sposób.
Części odpowiedzialne za opór powietrza
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MASKA TRENINGOWA 2.0
UWAGA ! ! !
Niniejsza instrukcja została przetłumaczona na zlecenie sklepu.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby tłumaczenie było zrozumiałe
dla użytkownika Training Mask 2.0 i wyjaśniło wszelkie
wątpliwości związane z jej użytkowaniem w treningu. W
przypadku wątpliwości lub nieścisłości w tłumaczeniu korzystaj
zawsze z oryginału dostarczonego z maską lub zapytaj swojego
trenera, fizjologa sportowego o opinię.

Tłumaczenie z języka angielskiego:
Piotr Krzoska
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