KUNNON
KURSSIT
2019

/ Kuntouttavat kurssit 10 vkoa
/ Terve olkapää

5.3 ti 8.00
11.4 to 15.15

Niskaselkä

/ Ryhti Treenix

31.1 to 16.15

/ Tasapainokoulu

21.2 to 16.15

/ Pilates alkeet

60min

Tilauskurssit
/

Naiseuden ydin – lantionpohja

/

Rentoutus ja voimavarat

/

Painonhallinta

3.1 to 16.15, 17.2 su 14.00, 14.3 to 16.15
www.treenix.fi

P. 0400 304 211 / 044 0922 642

2.1 ke 15.15
20.3 ke 15.15

Intensiivikurssit 3 vkoa
10.1 to 16.15

16.1 ke 14.15
27.3 ke 14.15

Alaraaja

/ StarttiX

31.1 to 15.15

Ft Anni Hupli

TREENIX KUNNON KURSSIT 2019, 10 vkoa
TERVE OLKAPÄÄ

/

10 x 60 min, aktiivinen ja tuloksellinen kurssi

/

Olkapään jännevaurioiden ennaltaehkäisyyn ja
kuntoutukseen

/

Pre- ja post operatiiviseen kuntoutukseen ja huonon
perusryhdin korjaukseen

/

Painopiste hyvässä ryhdissä ja asennonhallinnassa
arkielämässä ja töissä

KUNNON KURSSIT
2019
Intensiivikurssit, 3 vkoa

NISKASELKÄ
RYHTI TREENIX

/

10 x 60min aktiivinen ja nousujohteisesti etenevä kurssi

/

Pitkäaikaisten niska- ja selkävaivojen kuntoutukseen ja /
ennaltaehkäisyyn
/

Joka tunnilla oma teema.

/

Ergonomia ja painonhallinta osana kuntoutusta

Paneudutaan vatsalihasten erkauman- ja ’pömppö’- vatsan kuntoutukseen.

/

Turvallinen tapa aloittaa liikunta. Kurssin jälkeen uskallat/
liikkua.

/
/

ALARAAJA – Uutuus

/

10 x 60min alaraajojen ja keskivartalon lihaksisto
vahvistava kurssi
Toiminnallisten lonkka-, polvi- ja nilkkavaivojen
kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn

/

Askellus-, tekniikkavirheiden – tai leikkausten jälkeisten
/
väärien liikemallien korjaamiseen

Fysioterapeutti, FIFH Ravintovalmentaja
Lantionpohjan toim.häir.erik. Äitiysfysioterapeutti
P. 044 0922 642 anni.hupli@treenix.fi

Tavoitteena lantionpohjan- ja keskivartalon lihasten löytäminen ja harjoittelu
Soveltuu raskauden ja synnytyksen jälkeiseen kuntoutukseen ja mm. virtsankarkailun
ennaltaehkäisyyn
TASAPAINOKOULU – Uutuus

/

Ohjaajana: Anni Hupli

Hyvä ryhti, kimmoisa lantionpohja ja vahva keskivartalo

/

Teemoina tasapainoharjoittelu osana arkea, hyvä perusryhti ja vahva vartalo

/

Soveltuu kaikenikäisille
Kurssilla tehdään tasapainotestit ja tutustutaan nopeusvoimaharjoitteluun
STARTTIX – Uutuus

/

Turvallinen tapa aloittaa liikkuminen. Sopii aloittelijoille.

/

Kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja kirjallinen saliohjelma

/

Ravitsemuksen perusteiden opettelu

www.treenix.fi P. 0400 304 211

