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MAASTAVETO

Maastaveto on kuningasliike, koska se työstää kaikkia isoja lihaksia kehosta
ja varsinkin takaketjua. Takareidet, pakarat, selkä, lantio, keskivartalo ja
epäkkäät ovat tulessa aina kun nostat mavea.

Sinun tulisi aina tehdä maastavetoa. Mave osuu myös lihaksiin, jotka
vaikuttavat alaselän hyvinvointiin. Moni kipuilee selästään, koska heidän
selkälihakset, keskivartalo, pakarat ja lantion lihakset ovat yksinkertaisesti
liian heikot. Maastavedolla nämä kaikki pystytään korjaamaan.

Moni ikävä kyllä skippaa selän treenaamisen kokonaan. He vain työstävät
lihaksia, jotka he näkevät. Löydät aina kuntosaleilta henkilöitä, jotka tekevät
vain penkkipunnerrusta ja hauiskääntöä. Me ihmiset olemme
peilikuvamme vankeja, jos emme näe lihasta peilistä, emme näe syytä
treenata sitä.
 
Onneksi viimevuosina maastavedon suosio on kasvanut selvästi.
Ongelmana on, että monet tekevät liikettä väärin. Käydään tässä eKirjassa
läpi kolme yleisintä aloittelijan virhettä ja miten korjaat ne.

Tämän jälkeen nostat turvallisesti ja kehittävästi.

KUNINGASLIIKE



#1 VIRHE

Yksi yleisimmistä virheistä on aloittaa nosto kuorman ollessa kaukana
lantiosta, samalla sääret eivät ole kiinni tangossa. Tämän seurauksena
rasitus osuu enemmän selkään ja otat turhia riskejä noston aikana.

Korjaa vetämällä tanko kiinni sääriin ennen nostoa, jolloin kuorman rasitus
siirtyy enemmän jaloille. Pidä se kiinni itsessäsi kun liikut.

Et halua nostaa selällä, vaan jaloilla!

TANKO LIIAN EDESSÄ



#2 VIRHE

Toinen yleinen virhe on yrittää riuhtaista kuorma mahdollisimman nopeasti
irti lattiasta. Tämän seurauksena lantio nousee ylös ensimmäisenä ja kädet
seuraavat perästä. Noston kuormitus siirtyy jälleen selälle ja riskit
nousevat.

Korjaa tilanne hakemalla oikea jännitys lähtöasennossa. Löysät ja riuhtaisut
pois. Sen jälkeen nostat yhtenä linjana, jolloin lantio ja olkapäät nousevat
samaan aikaan.

RIUHTAISU



#3 VIRHE

Kolmas yleisin virhe on tuoda kuorma takaisin lattiaan työntämättä lantiota
taakse. Tällöin jäät tangon alle, joudut kiertämään polvet sekä jarrutat
alaselällä kuorman lattiaan. Et halua alaselällä tehdä treeniä.

Korjaa tilanne työntämällä lantiota ensin taaksepäin ja anna tangon liukua
reisiä pitkin polven yli. Vasta sen jälkeen koukistat polvia ja tuot kuorman
sääriä pitäkin lattiaan.

PALAUTUSRYTMI



KUTSU

En kuitenkaan tyydy vain tähän informaatioon. Tämä ei ole mielestäni vielä
tarpeeksi. Jos antaisin vain tämän aloittelijan oppaan ja lopettaisin siihen,
en yksinkertaisesti ole tehnyt vielä riittävästi sinun maastavetosi puolesta.
Siitä syystä menen vielä pidemmälle, jotta varmistun että saat parhaimman
mahdollisen ratkaisun ja saavutat tavoitteesi.

Seuraavalla sivulla saat lahjakortin, joka on vain sinulle. Sen avulla haluaisin
tarjota sinulle "tekniikkatunnin". 

Kyllä vain! Lahjakortin avulla saat ilmaisen tekniikkatunnin kanssani, jonka
arvo on 149€. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin klikata varauslinkkiä ja
varata tunti. Se ei sido mihinkään sinua, haluan vain auttaa sinua.
Katsotaan maastavedon LISÄKSI myös sinun penkkipunnerrus ja takakyykky!

Juuri nyt, tällä hetkellä sinun pitää tehdä päätös. Voit varata ilmaisen
tekiikkatunnin ja nostaa paremmin kuin koskaan... Tai voit olla tekemättä
mitään ja tehdä riskinostoja. Tee jotain HETI asialle, varsinkin kun tämä on
nyt mielessäsi. Klikkaa tapaaminen.

Kimmo | Ammattivalmentaja

PS. Miksiköhän seuramme nostajat tuovat mitaleita jatkuvasti ja ovat terveitä
koko ajan. Sille on syynsä!

ILMAINEN TEKNIIKKATUNTI



LAHJAKORTTI SINULLE

TEKNIIKKATUNTI
 Kattavat analyysit maastaveto, takakyykky ja penkkipunnerrus

Ohjeet miten korjaat tekniikkasi

Minun suositukset seuraavaksi

Tekniikkatunnin hinta on normaalisti
149€ salimme ulkopuolisille, mutta
sinä saat sen ilmaiseksi.

Varaa tekniikkatunti tästä.
ILMAINEN

Ystävällisin terveisin, 
Kimmo | Naantalin Nosto


