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Fényárban készül az Olimpiára a vízilabda válogatott
Bevezetem.hu | 2012. július 29. 09:00:27

A londoni ötkarikás játékokon a Magyar Férfi Vízilabda-válogatott tagjai felkészülését ismét
fényágy kezelésekkel egészítette ki.

Olvasni jó. Jó áron olvasni még jobb: ha könyvet keresel akciós áron, kattints ide!

Magyarországon a vízi sportok rendkívüli népszerűségnek örvendenek, számos Eb, Vb és olimpiai
dobogós eredmény öregbíti hazánk hírnevét.

A magyar vízilabda a legkedveltebb, hazai és nemzetközi szinten is a legeredményesebb csapatsportok
egyike. A jelenkori olimpiák tekintetében az 1900-as évek elejétől a 1980-ig bezárólag számos jelentős
sikert ért el a válogatott, azonban a sikerszéria ezt követően 20 évre megszakadt. 

Az újbóli sikerek Kemény Dénes szakmai vezetése alatt kezdtek el kibontakozni, az első nagy áttörést a
2000-es Sydney-i olimpia jelentette. A Kemény-legények, ahogy azóta a válogatott tagjai bekerültek a
köztudatba, mérkőzésről mérkőzésre meneteltek bravúrosan, zsinórban 3 olimpiai aranyérmet is
bezsebeltek.

Az idei, londoni olimpiai keretbe a korábbi ötkarikás játékok aranyérmesei közül is bekerültek néhányan,
akik közül többen már másfél évvel ezelőtt - eleinte talán inkább kíváncsiságból - kipróbálták a 2004-
ben szabadalmaztatott polarizáltfény-terápiás ágyat sportsérüléseik kezelésére.

A minden szempontból értékes készülék forgalmazója, a Sensolite ettől kezdve a csapat lelkes
támogatójává vált, a technológia hozzájárul többek között különböző sportsérülések (rándulás, ficam,
haematóma, izomszakadás) gyorsabb és eredményesebb gyógyulásához.

 

Címkék:
Magyar Férfi Vízilabda-válogatott, vízilabda, London 2012, Olimpia, ötkarikás játékok, Sensolite

     

http://www.bevezetem.hu/cikk/fenyarban-keszul-olimpiara-vizilabda-valogatott
http://www.bevezetem.hu/profile/Bevezetem.hu
http://www.konyvnet.hu/
http://www.bevezetem.hu/tag/Magyar%20F%E9rfi%20V%EDzilabda-v%E1logatott
http://www.bevezetem.hu/tag/v%EDzilabda
http://www.bevezetem.hu/tag/London%202012
http://www.bevezetem.hu/tag/Olimpia
http://www.bevezetem.hu/tag/%F6tkarik%E1s%20j%E1t%E9kok
http://www.bevezetem.hu/tag/Sensolite
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbevezetem.hu%2Fcikk%2Ffenyarban-keszul-olimpiara-vizilabda-valogatott&t=F%E9ny%E1rban%20k%E9sz%FCl%20az%20Olimpi%E1ra%20a%20v%EDzilabda%20v%E1logatott
http://iwiw.hu/pages/share/share.jsp?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fbevezetem.hu%2Fcikk%2Ffenyarban-keszul-olimpiara-vizilabda-valogatott
http://www.bevezetem.hu/cikk/fenyarban-keszul-olimpiara-vizilabda-valogatott
http://www.bevezetem.hu/cikk/fenyarban-keszul-olimpiara-vizilabda-valogatott
http://www.bevezetem.hu/


Nagy Viktor és Fenyő Márta, az ágy feltalálója

 

Az együttműködés kezdeti szakaszában az országban található 19 Gyógycentrumban elszórtan - ki-ki
lakóhelyéhez legközelebb - vehették fel a kezeléseket a csapat tagjai, azonban a 2012-es év mérföldkő
volt az együttműködés szempontjából, hiszen az eindhoveni Eb-re a csapat magával vitte a fényágyat.

„A nagylelkű felajánlást felhasználtuk és az eindhoveni Európa-bajnokság alatt - ahonnan végül is egy
szép bronzéremmel tértünk haza - a játékosok minden nap 20 perces fénykezelésen vettek részt." -
mondta el Kemény Dénes, a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

 „Amikor az ember kint van egy eseményen, ott már mindenképpen a saját teljesítményének a
csökkenése egy sérülés miatt az a csapat teljesítményét rontja, ebből a szempontból borzasztó jó volt,
hogy Eindhovenben is meg volt oldva, hogy az uszodában volt nekünk egy saját Sensolite gépünk." -
mondta Szécsi Zoltán, a csapat első számú kapusa.

Látva a válogatott teljesítményét a Sensolite a 2012-es olimpiai felkészülés ideje alatt egy külön gépet
helyezett üzembe és bocsátott a fiúk rendelkezésére a Margitszigeten és Kemény Dénes kérésére az
Olimpiai Faluban is van egy, kizárólag a csapat rendelkezésére álló fényágy is. „ Lejártak az uszodába
két edzés között, meccs délelőttjén, délelőtti meccs délutánján - sokat használtuk, nagyon jót tett, bízom
benne, hogy ez így lesz az olimpián is!"- fűzte hozzá a kapitány.

A POLÁRIUM Kft. a MOB segítségével mintegy 10 nappal a fiúk érkezése előtt gondoskodott a készülék
kiszállításáról és üzembe helyezéséről Londonban. A fényágy az olimpia végéig áll a Kemény-legények
rendelkezésére.

„Őszintén bízom abban, hogy a fényágy hozzájárul a csapat sérülésmentes meccseihez és az újbóli,
fényes sikeréhez, ezért is javasoltuk Kemény Dénesnek, hogy a csapat tagjai mind a felkészülés, mind
az olimpia időszakában rendszeresen használják a fényágyat, különösen sérülések esetében a gyors
gyógyulás, továbbá a kondíciójuk megőrzése érdekében." - mondta Fenyő Márta biofizikus, a Sensolite
névre keresztelt polarizáltfény-terápiás ágy feltalálója, aki az elutazásuk előtti utolsó nyilvános edzésen
jó tanácsokkal és jókívánságokkal látta a kedvenceit, és a közelgő születésnapos Nagy Viktort pedig



tortával köszöntötte.

A vízilabda-válogatott rajongói a fényágy Facebook oldalán követhetik figyelemmel a csapat
teljesítményét és egy játékban vízilabdás relikviákat és fényágy-kezelést is nyerhetnek.

https://www.facebook.com/Fenyezdmagadvelunk

