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TEČAJ KINEZIOTAPINGA: FMT BASIC & PERFORMANCE 

24. IN 25. MAREC - BODIFIT DOMŽALE 

 

Kaj je kineziotaping in RockTape?  

Kineziotaping je učinkovita metoda za lajšanje in odpravljanje bolečin na popolnoma naraven 

način. Z aplikacijo kinezioloških trakov se koža mikroskopsko privzdigne in se ustvari 

dekompresijski učinek. Z uporabo kinezioloških trakov se:   

o izboljša mišična sposobnost 

o zmanjša se mišično vnetje in otekline 

o poveča se območje gibanja 

o izboljša se sklepna stabilnost 

o izboljša se cirkulacija krvi in limfe  

 

 

Za koga je primerna uporaba kinezioloških trakov? Za vse! Vse, 

ki si  želimo izboljšati gibanje in odpraviti bolečine. Brez 

starostne omejitve- za otroke, odrasle in starejše. Ne glede na 

to ali se ukvarjamo s športom ali ne, bodo kineziološki trakovi 

vsakomur omogočili svobodno in izboljšano gibanje!   

 

Želimo vam predstaviti napredno in učinkovito metodo aplikacije kinezioloških trakov. 

Podjetje RockTape je razvilo popolnoma novo metodo aplikacije kinezioloških trakov, 

imenovano FMT (Functional Movement Techniques). FMT temelji na konceptu mišic, ki 

delujejo kot veriga. Naučili se boste napredne aplikacije, ki podpira gibanje, ne mišic, in ne 

temelji na osnovni metodi aplikacije, ki upošteva le izvor in narastišče mišice.   

Tečaj je razdeljen na dva dela. Prvi dan je FMT Basic, kjer se obravnava teorije in aplikacije za 

bolečino, držo, edeme, brazgotine in nevrološke simptome. Drugi dan pa je na sporedu FMT 

Performance, ki temelji na osnovnih konceptih FMT, s poudarkom na miofascialnih točkah, 

gibalni terapiji in izboljševanju učinkovitosti.  

Po zaključenem tečaju dobite tudi licenco RockDoc, ki vam uradno potrjuje delo po FMT 

metodi. 
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Termin tečaja: 24. in 25. marec, od 10h do 18h.  

Lokacija: Bodifit Domžale, Breznikova ulica 17, Domžale.  

Predavatelj: dr. Roy Sery 

- Kiropraktik  

- Predsednik izraelske kiropraktične športne zveze.  

- Predavatelj predmeta klinične biomehanike in kineziologije na Univerzi v Johannesburgu.  

- Bil je član medicinske ekipe atletskega kluba med Meridian v Madridu in Maccabiah igrah. 

- Ima dve privatni kliniki v Izraelu. 

Cena: V predprodaji do 2.3.2018 je 10% popust na tečaj, cena je 270€. Redna cena tečaja je 

300€.   

Prijava na tečaj: Pošljite nam izpolnjeno prijavnico, na info@ustvarigibanje.si in poravnajte 

prijavnino v višini 150€. Preostanek zneska poravnajte do začetka tečaja. Lahko pa že ob prijavi 

poravnate celotni znesek. V kolikor se ne boste mogli udeležiti tečaja, se vam plačilo prenese 

na naslednji termin tečaja.  

Število mest na tečaju je omejeno, zato vas prosimo, da se prijavite čim prej in si tako 

zagotovite svoje mesto na tečaju. 

 

Podatki za plačilo tečaja:  

Ustvari gibanje, trženje, Lidija Vezenšek s.p., Stražica 4, 3213 Frankolovo 

IBAN: SI56 6100 0001 5107 321 (Delavska hranilnica d.d.) 

Namen: (Pred) plačilo tečaja 

 

Na tečaj pridete udobno oblečeni, s svojim zvezkom in pisalom. Ves material za sodelovanje 

prejmete na tečaju.  

 

w./ www.ustvarigibanje.si   

e./ info@ustvarigibanje.si   

m./ 031 593 736  (Lidija)  
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