NYT

joitettu sensorit ja prosessori, jotka
analysoivat liikettä. Analysoinnin
jälkeen se voidaan aktivoida värähtelemään harjoitettavan liikeradan
siirtyessä pois optimaalisesta tai eitoivotulle kulmalle. Aina kuntoilijan
tuntiessa värähtelyä, on se merkki
siitä, että liikerata tai –kulma ei ole
optimaalinen ja sitä pitää korjata.
Vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa käänteisesti värähtämään esim.
kun haluttu kulma saavutetaan.
– Ajatuksena on treenata optimaalisessa asennossa ylläpitäen
mm. kehon tasapaino ja liikkuvuus.
TE3 ohjaa liikettä reaaliajassa tehden niistä tehokkaampia ja niihin
keskitytään paremmin. Siis sillä voidaan työstää todella motivoiva treeni, kertoo Jarkko Kortelainen.
TE3:n käytön helpottamiseen
on tuotettu applikaatio, joka yhdistetään bluetoothin avulla omaan
älylaitteeseen. Appi tarjoaa sekä
harjoitusohjelmia että kehon analyysipaketin. Analyysiappi kerää koko
treenin ajan kolmiulotteisesti dataa
harjoituksesta tehden niistä helppotajuisia graafeja, joita on helppo tarkastella älypuhelimella tai tabletilla.

Keppiharjoittelu
nykyaikaan
Jokaiselle kuntoilijalle
treenikeppi on tuttu väline,
jota useimmiten käytetään
lihasten avaamiseen
varsinaista treeniä varten
tehdyn lämmittelyn
yhteydessä tai kehon
liikeratojen kehittämiseen.
Myös kuntoutuksissa, kuten
fysioterapiassa treenikeppi
on hyvä työväline.
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rinomaisen liikuntavälineen tehokas käyttö
ei aina toteudu. Usein
personal trainerin
kanssa tehty ohjelma
”löystyy” eli jokainen
pyrkii tietoisesti tai
tiedostamatta omalle mukavuusalueelle, jolloin liikkeen teho laskee.
Juuri tuo tehokkuus ja oikeaoppisuus mielessä Jarkko Kortelainen
ja Ari Laakkonen ovat lanseeranneet uuden digitaalisen treenikepinTE3, jossa uusi teknologia ohjaa
liikeratojen oikeellisina pitämistä
sekä antaa tuloksen jokaisesta suorituksesta.
– Kolmisen vuotta sitten mietimme, miten helpommin saisimme motivoitua kuntoilijat oman
kuntonsa ylläpitämiseen ja mahdollisesti parantamiseen, kertoo
Jarkko ajatusta uudesta liikuntavälineestä.
Jarkon ja Arin huomio oli, että
liikuntavälineitä, joilla liikeratoja
pystyi helposti mittaamaan treenin

Monille haastavan etukyykyn tekniikan opettelemiseen TE3 on
erinomainen.
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Ajatuksena on
treenata
optimaalisessa
asennossa.

aikana ja samalla pitää kuntoilijan
kehittyminen linjassa oli harvassa.
Tämän mietinnän pohjalta tänä
syksynä he esittelivät patentoidun
teknologiapohjaisen treenikepin
nimeltä TE3, joka on kehitetty ja
pilotoitu mm. useiden huippu-urheilijoiden, personal trainereiden ja
fysioterapeuttien kanssa.

HELPPOKÄYTTÖINEN
TE3 on suunniteltu helpoksi käyttää ja samalla se on liikunnallinen
älylaite. Treenikepin sisään on si-

Liikkuvuuserojen mittaamiseen ja korjaamiseen
toimiva laite.

TYÖVÄLINE PERSONAL
TRAINERILLE
TE3 on parhaimmillaan personal
trainerin työväline. Personal trainer
on vastuussa kuntoilijan tehokkaasta, toimivasta ja turvallisesta treeniohjelmasta, vaikka usein ei voikaan
osallistua jokaiseen harjoitukseen.
TE3:n avulla saadaan hyvin testattua kuntoilijan omat, optimaaliset
liikeradat ja helposti ohjeistettua
kuntoilija tekemään myös omatoimiset treenit oikeilla tekniikoilla. TE3
tukee hyvin omatoimisia treenejä.
Kun kuntoilija antaa omalle personal trainerille luvan seurata omaa
treeniä, niin myös omatoimisten
treenien suoritukset välittyvät personal trainerille ja näin ollen trainerillä on mahdollista ohjata asiakasta
myös kotiharjoittelujakson aikana.
– Uusi TE3 antaa personal trainerille hyvän työvälineen tuottaa
parempaa valmennusta sekä lisätä
palvelun tarjontaa, esim testauksien
ja analyysien muodossa, lisää Jarkko Kortelainen.
Lisätietoa: www.te3balance.com

TE3 reagoi värinällä liikkeen
suuntautuessa virheelliseen
suuntaan.

