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Twój przewodnik
po aktywnym
i zdrowym
życiu
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Platforma Schumann 3D Platte umożliwia Państwu dostęp do nowych sposobów dbania o zdro-
wie i dobre samopoczucie całej rodziny. Schumann 3D Platte to urządzenie bazujące na biody-
namicznym systemie przepływu energii (BDES), który odpowiada za naturalny przebieg ruchu, 
bez używania jakichkolwiek bodźców zewnętrznych w postaci prądu lub substancji chemicznych. 
Platforma Schumann 3D Platte nie wymusza żadnych nienaturalnych „sztywnych” ruchów, co 
zdarza się przy używaniu innych platform wibracyjnych.

Platforma Schumann 3D Platte powstała na bazie teorii częstotliwości rezonansowych Schuman-
na (Schumann-Resonanz-Frequenz). Oddziałuje ona na organizm poprzez idealnie dopasowa-
ne, trójwymiarowe i rytmicznie zgrane impulsy drgań, wpływające pozytywnie na sferę fizyczną             
i psychiczną człowieka. 

Twórcą tej metody jest niemiecki fizyk prof. Otto Winfried Schumann, który zaobserwował olbrzy-
mi wpływ naturalnej elektromagnetycznej częstotliwości Ziemi na funkcjonowanie organizmu. 
Jego teoria została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Obecnie uznaje się powszech-
nie, że częstotliwość rezonansowa Schumanna reguluje rytm życia wszystkich istot na Ziemi.

Poprzez spiralne i trójwymiarowe drgania Schumann 3D Platte sprawia, że zarówno układ kostny 
jak i całe ciało zostają delikatnie nastawione i zharmonizowane. Zostaje przywrócony naturalny       
i prawidłowy rytm organizmu. Schumann 3D Platte to urządzenie dla wszystkich dbających o 
swoje zdrowie, a w szczególności dla tych, którzy nie mogą poświęcić temu zbyt wiele czasu. Jed-
no krótkie ćwiczenie na platformie odpowiada długotrwałemu treningowi, bowiem Schumann 
3D Platte oddziałuje wszechstronnie i wielokierunkowo na organizm.

Nowoczesna platforma Schumann 3D Platte ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być wyko-
rzystywana do poprawy zdrowia, zwiększenia sprawności fizycznej i ogólnego wzmocnienia orga-
nizmu, jak również podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Schumann 3D Platte jest idealnym 
i sprawdzonym partnerem w szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej, rehabilitacji i terapii,    
a także w dziedzinie sportu i urody.

Ćwiczenia na Schumann 3D Platte wpływają pozytywnie na ciało i umysł. 

Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu unikatowej kombinacji:

- sinusoidalnych, prawoskrętnych, trójwymiarowych i harmonijnych drgań,

- częstotliwości rezonansowej Schumanna.

Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i życzymy wiele radości i zdrowia z Schu-
mann 3D Platte.

CoW  Health Technologies  Team

Serdecznie gratulujemy wyboru
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Zaawansowana technologia 
w połączeniu z najwyższej jakości materiałami

zapewnia trwałą funkcjonalność
Schumann 3D Platte 

Schumann 3D Platte została
wykonana zgodnie z najnowszymi
 osiągnięciami  techniki i spełnia

najwyższe standardy jakości  

Schumann 3D Platte
wyróżnia się ponadczasowym,

designem
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Schumann 3D Platte to doskonałe narzędzie
w profilaktyce zdrowotnej i łagodzeniu 
objawów wielu schorzeń

  dba o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną

  przeciwdziała nadmiernym obciążeniom 
psychicznym i fizycznym

  pobudza produkcję mazi stawowej oraz stymuluje 
rozrost chrząstek

  zapobiega zlepom w tkance łącznej

  aktywuje przemianę materii oraz proces
zaopatrywania organizmu w substancje 
odżywcze

  przywraca naturalną harmonię ciała i umysłu

  uśmierza bóle oraz niweluje problemy 
ze stawami  

  zapewnia lepszą stabilność kręgosłupa
i całego układu kostnego

  zwiększa amortyzację pomiędzy kręgami 
w kręgosłupie

  aktywuje przepływ limfy, zwiększa odporność

  zwiększa ruchomość stawów oraz ich 
elastyczność

  pobudza, ożywia i napina skórę poprzez 
skoordynowane, trójwymiarowe drgania

  kształtuje sylwetkę oraz łagodzi cellulit

  regularne stosowanie ogranicza gromadze-
    nie się nowych komórek tłuszczowych
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Zwiększa komfort życia 
oraz poprawia 
samopoczucie!

  poprawia równowagę

  zwiększa gęstość kości

  przeciwdziała skurczom

  wyrównuje nierównomierne obciążenia ciała

  poprawia pewność chodzenia  
optymalizując kontakt z podłożem

  zwiększa refleks

  koi nerwy

  usuwa blokady i polepsza przepływ energii

  poprawia koncentrację przez zwiększenie 
    przepływu krwi do mózgu

  neutralizuje negatywny wpływ środowiska 
(smog elektromagnetyczny, stres)

  zapewnia naturalny wypoczynek podczas 
snu oraz dodaje energii na cały dzień

  przywraca organizmowi jego naturalny rytm

  pobudza krążenie krwi

 reguluje trawienie
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Fachowa opinia medyczna - doktor
nauk medycznych A. Flaig specjalista ortopeda
Każdy z nas potrzebuje ruchu, aby cieszyć się zdrowiem oraz dobrą kondy-
cją fizyczną i psychiczną. Niestety wypełniony obowiązkami dzień weryfikuje 
to twierdzenie i narzuca nam siedzący tryb życia. Siedzimy w pracy, w sa-
mochodzie, przed komputerem, w kinie czy teatrze. Dlatego tym bardziej 
powinniśmy  zadbać o nasz sprawny układ mięśniowy, który jest tak waż-
ny dla zdrowia, dobrego samopoczucia i ogólnej kondycji fizycznej. Dobrze 
działający system mięśniowy nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych, 
a aktywność fizyczna chroni nas przed szybkim wyczerpaniem sił. Ruch utrzy-
muje organizm w dobrej formie, podnosi naszą wydajność oraz stymuluje 
uwalnianie hormonów odpowiedzialnych  za dobry nastrój. W tym zakresie 
Schumann 3D Platte może zdziałać cuda:

-  poprawia koordynację ruchową jak również podnosi miejscową i ogólną sprawność  fizyczną,
-  zwiększa siłę i wydajność mięśni, 
-  pobudza krążenie krwi i przemianę materii,
-  likwiduje bolesne napięcia i blokady mięśniowe.

Platforma Schumann 3D Platte powstała na bazie teorii częstotliwości rezonansowych Schumanna. Swoje 
działanie opiera na emitowaniu stymulujących i aktywujących bodźców, które wpływają korzystnie na funk-
cjonowanie poszczególnych narządów oraz całego naszego organizmu. Poprzez idealnie dopasowane, trójwy-
miarowe i rytmicznie zgrane impulsy drgań dostarczana jest organizmowi dobroczynna energia. 

Schumann 3D Platte znajduje swoje zastosowanie w zwalczaniu różnych schorzeń. Likwidacji ulegają bolesne 
napięcia mięśniowe oraz zlepy w tkance łącznej, wzrasta wytrzymałość i ogólna sprawność fizyczna, wzmacnia 
się nie tylko nasz układ mięśniowy lecz również nerwowy i limfatyczny. Przynosi to kolejne pozytywne skutki:

-  wzrost ogólnej sprawności fizycznej,
-  podniesienie odporności organizmu,
-  zmniejszenie bólów pleców i stawów,
-  redukcję wysokiego poziomu stresu i problemów z zasypianiem,
-  zmniejszenie wagi poprzez szybsze spalanie kalorii.

Schumann 3D Platte przyspiesza proces leczenia i powrotu do sprawności fizycznej po operacjach stawów, 
kręgosłupa, czy też po różnego rodzaju kontuzjach sportowych (naderwania więzadeł w stawie skokowym czy 
kolanowym). Platforma Schumann 3D Platte może być wykorzystywana w procesie leczenia różnego rodzaju 
schorzeń układu ruchu: wywołanych aktywnym uprawianiem sportu, związanych ze zwyrodnieniami stawów 
bądź kręgosłupa lub wywołanych nieprawidłową pracą mięśni. Schumann 3D Platte nie powoduje żadnych 
skutków ubocznych. Może być wykorzystana przez dorosłych i dzieci. Jest łatwa w obsłudze i szybko poprawia 
samopoczucie.

Życzę Państwu wiele zdrowia i radości podczas ćwiczeń na Schumann 3D Platte.

Doktor nauk medycznych Anton Ferd. Flaig - ortopeda, 
specjalista medycyny sportowej, specjalista schorzeń kręgosłupa i stawów
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Schorzenia kręgosłupa i ich skutki dla zdrowia

bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi, migreny, zaniki pamięci, chroniczne 
zmęczenie, zawroty głowy

bóle zatokowe, choroby oczu, głuchota, bóle uszu

bóle nerwów twarzowych, neuralgie, trądzik, bóle zębów, szum w uszach

przewlekly nieżyt nosa, katar, utrata słuchu, popękane usta, polipy

chrypka, ból gardla, chroniczne przeziębienie, zapalenie krtani

choroby tarczycy, zapalenia kaletki barków, depresje, lęki, przeziębienia 

zapalenie migdałków, błonica, koklusz, sztywność karku, bóle ramion 

bóle barków, bóle karku, bóle rąk i przedramion, zapalenie ścięgien 
przedramienia,  “łokieć tenisisty”,  uczucie mrowienia w palcach i rękach

schorzenia serca, zaburzeniu jego rytmu, lęki, bóle w mostku

zapalenie oskrzeli, kaszel, problemy z oddychaniem, schorzenia w klatce 
piersiowej

żółtaczka, kamienie żółciowe, miejscowe bóle głowy

problemy z wątrobą, niskie ciśnienie krwi, problemy z krążeniem krwi, 
anemia, zmęczenie

dolegliwości żołądkowe, problemy z trawieniem, zgaga, cukrzyca, 
zaburzenia trzustki

wrzody dwunastnicy, schorzenia żołądka, problemy z przełykaniem 

problemy ze śledzioną, obniżenie odporności 
alergie, pokrzywka 

schorzenia jelita cienkiego, wzdęcia, zaburzenia wzrostu, niepłodność

problemy z nerkami, chroniczne zmęczenie 

szorstkość skóry, pryszcze, zapalenia skóry, egzema, czyraki, łuszczyca, trądzik 

hemoroidy, świąd odbytu, bóle przy siadaniu

rwa kulszowa, problemy jamy brzusznej, chroniczne zaparcia, bóle nóg

zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha, zakwaszenie organizmu, 
żylaki

schorzenia jelita grubego, krwawienia, zaparcia, biegunka, zaburzenia jelitowe

rwa kulszowa, zapalenie korzonków nerwowych, zaburzenia prostaty, boles-
ne i częste oddawanie moczu

bóle ciążowe, bóle menstruacyjne, problemy związane z przekwitaniem, 
choroby pęcherza moczowego, bóle kolan, impotencja, nietrzymanie 
moczu

zaburzenia krążenia w obrębie kończyn dolnych, zimne stopy, skurcze łydek, 
obrzęk stóp i nóg 

Kręgosłup szyjny

Kręgosłup piersiowy

Kręgosłup lędźwiowy

Kość krzyżowa
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Przykładowe obszary zastosowania

Artroza
Główną przyczyną chorób zwyrodnieniowych stawów jest ich powolne ście-
ranie się, co związane jest z naturalnymi ubytkami mazi w chrząstkach sta-
wowych.  

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia w zależności od lokalizacji bólu

Artretyzm (zapalenie stawów)
Artretyzm to stan zapalny stawów. Może doprowadzić do zniszczenia sta-
wów, powodować różnego rodzaju zwyrodnienia lub nawet inwalidztwo.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia

Wypadnięcie dysku
W przypadku wypadnięcia dysku następuje ucisk kręgów kręgosłupa na 
tkanki nerwowe, co z kolei prowadzi do znacznych dolegliwości bólowych. 
Główną przyczyną wypadania dysku jest ścieranie się kręgów w obrębie 
kręgosłupa lędźwiowego lub szyjnego. 

Ćwiczenia: 1, 2

Syndrom wypalenia (Burnout-Syndrom)
Pojęcie Burnout-Syndrom oznacza stan fizycznego, emocjonalnego i psy-
chicznego wyczerpania oraz obniżonej zdolności do działania. Bez pomocy 
lekarskiej może nawet doprowadzić do ciężkich depresji. 

Ćwiczenia: 1, 2, 3

Cellulit
Prawie 90% kobiet uskarża się na tzw. „pomarańczową skórkę”. Problem ten 
szczególnie dotyczy kobiet, ponieważ ich tkanka łączna różni się w swojej 
strukturze od tkanki łącznej mężczyzn.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia

Zaburzenia krążenia
Zaburzenia krążenia powodują zmniejszenie dopływu krwi i tlenu do tka-
nek. Powstałe niedokrwienie może występować gwałtownie lub przebie-
gać powoli w każdej arterii naszego organizmu, zwłaszcza w nogach, sercu 
i mózgu.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia w zależności od lokalizacji bólu

Problemy z odprężeniem
Fizyczne i psychiczne odprężenie jest konieczne w wielu okolicznościach ży-
ciowych. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych lub w przypadku dużego 
stresu chwila odprężenia może zdziałać cuda.

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5
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Bóle stawowe
Ponad 10 milionów Polaków cierpi na bóle stawowe. Są to najczęściej wy-
stępujące chroniczne dolegliwości bólowe. Jednakże tylko co trzeci chory 
udaje się do lekarza.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia w zależności od lokalizacji bólu

Bóle lędźwiowe
W większości przypadków bóle te wywołane są przez nadmierne napięcia 
mięśni, które z kolei  podrażniają znajdujące się w ich okolicy nerwy. Na-
pięcia mięśni spowodowane są często przez nieprawidłowe lub nadmierne 
obciążenie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. 

Ćwiczenia: 1, 2

Rwa kulszowa
Schorzenie to wywołane jest uszkodzeniem lub zablokowaniem nerwu kul-
szowego. Silne, promieniujące aż do nóg bóle pleców powstają najczęściej 
podczas podnoszenia, schylania lub skręcania tułowia.

Ćwiczenia: 1, 2, 5

Bóle głowy
W dzisiejszych czasach bóle głowy  zaliczane są do najczęściej występują-
cych  dolegliwości zdrowotnych. Ich przyczyna nie musi być groźna, jednak 
bóle długotrwałe  lub nasilające się powinny zostać zdiagnozowane.

Ćwiczenia: 1, 2

Żylaki
Żylaki to nadmiernie rozciągnięte żyły  powstałe w wyniku osłabienia ścia-
nek naczyń krwionośnych lub niedomykalności zastawek. W znaczącym 
stopniu utrudnia to transport krwi do serca. Na dolegliwości spowodowane 
zmianami  żylnymi  uskarża się ok. 90% ludzi.

Ćwiczenia: 1, 5

Syndrom LWS (zespół kręgosłupa lędźwiowego)
Zespół kręgosłupa lędźwiowego to określenie dla bólu, który występuje        
w całej dolnej części pleców w okolicy lędźwiowej. Główną przyczyną są 
zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych.

Ćwiczenia: 1, 2, 5

Obrzęk limfatyczny
Obrzęk limfatyczny to nabrzmienie części miękkich, w wyniku czego sytem 
naczyń chłonnych nie jest w stanie odtransportować zgromadzonej limfy. 
Powstaje wówczas czop składający się z wody i białka, który powoduje 
obrzęk.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia
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Spadek libido
Spadek aktywności seksualnej  spowodowany jest między innymi niskim  
poziomem testosteronu, męskiego hormonu płciowego, produkowanego  
również przez kobiety.

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 5, 7

Zesztywniające zapalenie kręgosłupa (Spondylitis ankylosans)
Typowym objawem tego schorzenia jest chroniczny stan zapalny pleców, 
który powoduje dolegliwości bólowe wraz z postępującym sztywnieniem  
kręgosłupa. Choroba charakteryzuje się ograniczoną możliwością  porusza-
nia się i skrzywieniem kręgosłupa. 

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 5

Napięcia karku 
Napięcia mięśni karku  oraz zgrubienia występujące w jego obszarze to naj-
częściej występujące objawy złego ułożenia kręgów w odcinku szyjnym  krę-
gosłupa. 

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 6

Nerwowość
Każdy człowiek zna nieprzyjemne uczucie zdenerwowania. Ogólnie określa 
się je jako stan niepokoju, w którym zmniejsza się kontrola naszego zacho-
wania lub następuje całkowita utrata panowania nad sobą.

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 5

Osteoporoza
Osteoporoza to obecnie najczęściej występująca choroba metaboliczna kości. 
Cierpi  na nią ok. 3,8 miliona Polaków. 

Ćwiczenia: 1, 3

Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona to jedna z nieuleczalnych chorób centralnego ukła-
du nerwowego. Rozwija się powoli, przez długie lata i objawia się cha-
rakterystycznymi zaburzeniami ruchowymi. 

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4

Problemy z trawieniem
Przyczyny problemów z trawieniem są różne. Ich skutki bywają czasami  nie-
bezpieczne dla zdrowia i nie wolno ich lekceważyć. Jeśli zaburzenia   trawie-
nia nie ustępują, powinno się je zdiagnozować. 

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 7
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Reumatyzm
Pojęciem reumatyzm określa się cały szereg chorób o charakterze reuma-
tycznym. Ich wspólną cechą są przewlekłe i bolesne stany zapalne w obrę-
bie tkanki łącznej. Choroby reumatyczne ograniczają ruchomość stawów, aż 
do całkowitego ich usztywnienia.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia w zależności od lokalizacji bólu

Bóle pleców
Najczęściej bóle pleców spowodowane są nadmiernymi napięciami mięśni, 
które z kolei prowadzą do podrażnienia znajdujących się w okolicy nerwów. 
Zwykle towarzyszy temu promieniujący ból do nóg, bólowe ograniczenie 
ruchomości kręgosłupa, problemy z poruszaniem się.  

Ćwiczenia: 1, 2, 3, 5

Zaburzenia snu
Problemy z zasypianiem, z gwałtownymi przebudzeniami oraz ze zbyt 
wczesnym budzeniem się nad ranem są najczęściej występującymi formami 
zaburzeń snu. O problemach z zasypianiem mówi się wtedy, gdy człowiek 
do zaśnięcia potrzebuje więcej niż pół godziny. 

Ćwiczenia: 1, 2

Stres
Stres powoduje ból głowy, uczucie strachu przyspiesza bicie serca, a złość 
negatywnie oddziałuje na żołądek. Organizm rozpoznaje towarzyszące nam 
stany emocjonalne i przenosi je na funkcjonowanie poszczególnych narzą-
dów.

Ćwiczenia: 1, 2, 5

Nadwaga
Nadwaga to zbyt wysoka masa ciała (110-120% masy należnej) w stosunku 
do jego wysokości. Powyżej 120% to otyłość. Dużym niebezpieczeństwem 
dla zdrowia jest tzw. otyłość brzuszna, w której tkanka tłuszczowa produku-
je wiele niebezpiecznych, hormonopodobnych substancji.  

Ćwiczenia: 1, 2

Napięcia 
Naszemu życiu towarzyszy stres i pośpiech. Prowadzi to do ciągłego napię-
cia mięśni, które rozluźniają się tylko podczas spokojnego snu.

Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia w zależności od lokalizacji bólu

Nietrzymanie moczu (inkontynencja)
Pojęcie inkontynencja oznacza zjawisko nietrzymania moczu i/lub kału. Jest 
to problem natury psychosomatycznej. Dotyczy nie tylko ludzi w podeszłym 
wieku.

Ćwiczenia: 1, 2, 3
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Sygnały 
ostrzegawcze 
organizmu
Ból pleców jest objawem wielu chorób. Ponad 30% populacji 
cierpi z powodu ostrych bólów pleców. Według doktora Diete-
ra Krausego z niemieckiego Czerwonego Krzyża, bóle pleców są 
zjawiskiem powszechnym i mają niestety tendencje do nawra-
cania, a wszyscy dotknięci tą przypadłością nie uciekną od niej 
lecz muszą nauczyć się z nią radzić.

Przyczyn bólu pleców jest wiele. Czasami wywołany jest on jed-
nostronnym, nierównomiernym obciążeniem mięśni, a czasami 
uwarunkowany jest problemami natury psychicznej. Wynikają 
one ze stresu, z obawy przed niepewną przyszłością, z proble-
mów rodzinnych. Odpowiednia prewencja lub terapia bólu po-
winna uwzględnić wszystkie czynniki, zarówno psychiczne jak       
i fizyczne.

Jak bóle pleców utrudniają nam życie
1. Problemy z mięśniami

Fizyczne i psychiczne obciążenia  
wywołują napięcia i zaburzenia  
krążenia krwi.

6. Zła postawa

Aby zapobiec bólom człowiek 
przyjmuje złą i niebezpieczną dla 
niego postawę, wskutek czego 
stawy i mięśnie są przeciążone.

3. Stałe bóle

Silne bóle utrudniają codzienne  
zadania i skutkują znacznymi ob-
ciążeniami psychicznymi i fizycz-
nymi.

Krąg
Dolegliwości

5. Bezsenność

Stany bólowe nasilają się i unie-
możliwiają spokojny sen. W kon-
sekwencji ograniczony jest czas na 
regenerację organizmu.

4. Chroniczny ból

Chroniczny ból ogranicza zdolność 
ruchową człowieka. Konsekwen-
cjami tego są zanik mięśni oraz 
znaczny spadek komfortu życia.

7. Skutki społeczne

Ograniczenia ruchowe powodują 
problemy w kontaktach społecz-
nych, a częsta absencja w pracy 
wynikająca z dolegliwości, może 
prowadzić nawet do jej utraty.

2. Pierwsze bóle

Pierwsze bóle oddziałują na naszą 
psychikę i samopoczucie.  Stano-
wią początkową fazę stresu.
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Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z bólami pleców, a wszystkie one sprowadzają się do podjęcia codzien-
nej aktywności fizycznej i wypracowania strategii walki ze stresem. Doktor Jan-Peter Jansen z Centrum Walki 
z Bólem w Berlinie zaleca, aby na bóle pleców nie reagować od razu obawą o nasze zdrowie, lecz odczytywać 
je jako sygnał ostrzegawczy od organizmu. Jest to prawdopodobnie najwyższy czas, aby zatroszczyć się o swoją 
kondycję fizyczną i psychiczną.

Przy silnych bólach pleców ulgę przyniesie odpowiednie ułożenie ciała, mające na celu odciążenie kręgosłupa, 
wyciszenie się i wygrzanie. Silne napięcia mięśni, jak również różnego rodzaju blokady i zlepy mogą zostać sku-
tecznie usunięte poprzez ćwiczenia na Schumann 3D Platte. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu biodynamicz-
nej energii stymulującej pracę mięśni (BDES). Poprzez poprawę krążenia krwi stopniowo ustępują wszelkiego 
rodzaju napięcia i blokady. Silny kręgosłup potrzebuje mięśni, które go stabilizują i pomagają wykonywać 
określone ruchy. Ciało człowieka składa się z 640 mięśni, z czego 150 oddziałuje bezpośrednio na kręgosłup.

Najistotniejsze dla zdrowego kręgosłupa i pleców nie są, wbrew pozorom, duże mięśnie widocznie zarysowu-
jące się w naszej sylwetce, lecz drobne mięśnie głębokie, położone  bezpośrednio przy kręgosłupie. Biegną 
one równolegle od kręgu do kręgu lub ukośnie do poszczególnych segmentów. Odpowiadają za poruszanie się 
kręgosłupa i jego stabilizację przy każdym ruchu. Praca mięśni głębokich nie wymaga dużych sił lecz oparta 
jest na jakości, precyzji i koordynacji wykonywanych czynności. Mięśnie głębokie można wytrenować poprzez 
delikatne ruchy rotacyjne, które w odpowiedni sposób je napinają i rozluźniają. Masaż lub inna stymulacja 
z zewnątrz może być niewystarczająca dla zachowania odpowiedniej muskulatury mięśni głębokich. Stałe 
napięcie mięśni głębokich prowadzi do ich uszkodzenia. Na skutek ciągłego nacisku przestrzenie międzykrę-
gowe ulegają zmniejszeniu, a stawy kręgosłupa stają się nieregularne. Podobnie dzieje się z kręgami, które 
pod wpływem działania nierównomiernie rozłożonych sił zużywają się w różnym stopniu. Powstają pierwsze 
zmiany zwapnieniowe (artroza, lumbago) widoczne w postaci szorstkich, nieregularnych płytek oraz nierów-
nych, zwężonych kanałów kręgosłupa. Jednoczesnemu uszkodzeniu ulegają również rdzeń kręgowy i nerwy 
rdzeniowe. Dodatkowo nerwy rdzeniowe ulegają ścieśnieniu i podrażnieniu w miejscu, w którym wychodzą 
z rdzenia kręgowego, a więc przy ujściu z otworów kręgowych. 

W 1978 roku amerykański fizyk dr S. Suh z Uniwersytetu Colorado potwierdził swoimi badaniami, że ciągle 
uciskane nerwy przewodzą bodźce i informacje w sposób ograniczony, bądź wręcz zafałszowany. Mogą one 
również produkować substancje toksyczne, które odkładają się w organizmie i prowadzą do przeróżnych scho-
rzeń. W tej sytuacji pomocne będzie biodynamiczne poruszanie się i stymulacja  za pomocą Schumann 3D 
Platte, która poprzez swoje aktywizujące wibracje rozluźnia warstwę mięśni głębokich i odblokowuje prze-
wodnictwo nerwów rdzeniowych. Wszystkie narządy centralnego systemu nerwowego (mózg, móżdżek, pień 
mózgu oraz rdzeń kręgowy) pracują wówczas bez przeszkód i przewodzą impulsy do każdej komórki ciała. 
Czasami wystarczy niezakłócony przepływ informacji i bodźców, aby ustąpiły niepokojące objawy chorobowe.

Bardzo wskazane jest wykonywanie ćwiczeń na Schumann 3D Platte bezpośrednio przed snem. Organizm 
otrzymuje wówczas  więcej substancji odżywczych i bogatą w tlen krew, co wpływa korzystnie na regenera-
cję  i odbudowę krążków międzykręgowych oraz mięśni podczas snu. Ćwiczenia przed snem odprężają nas                 
i dodają siły na następny dzień.

Więcej ruchu i aktywności fizycznej 
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Ćwiczenia
1. Prawidłowa, luźna postawa stojąca

2. Leżenie na plecach

Lekko ugiąć kolana, stopy rozstawić na szerokość 
bioder i  patrzeć przed siebie. Nie zapominać o 
spokojnym oddechu oraz o rozluźnieniu mięśni 
brzucha i pośladków.

Położyć się wygodnie na plecach. Nogi ułożyć na 
pufie, rozstawiając  je na szerokość bioder. Ramiona 
wzdłuż tułowia, ułożone na  U – materacu, dłonie 
wewnętrzną stroną zwrócone do podłoża. Odprężyć 
się i spokojnie oddychać.
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3. Prawidłowa postawa siedząca
Skrzyżować nogi, ręce położyć luźno na udach. 
Odprężyć się i spokojnie oddychać.

4. Prawidłowe ułożenie stóp
Jeśli przyjęcie postawy stojącej jest niemożliwe, 
opcjonalnie można ułożyć stopy na Schumann 3D 
Platte.

Usiąść na krześle, stopy ułożyć na platformie, ręce 
oprzeć luźno na udach i patrzeć przed siebie. Odprę-
żyć się i spokojnie oddychać.

5. Prawidłowe ułożenie kolan
Nogi położyć na Schumann 3D Platte. Ułożyć ramiona wzdłuż tułowia. Poduszka umieszczona pod kolanami        
zapewni wygodną pozycję. Odprężyć się i spokojnie oddychać. 
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6. Prawidłowe ułożenie ramion
Z pozycji na czworakach ręce ułożyć równolegle na Schumann 3D Platte. Należy zwrócić uwagę na wyprostowane 
plecy. Odprężyć się i spokojnie oddychać. 

7. Leżenie na brzuchu – ćwiczenie polecane  dla wzmocnienia mięśni brzucha  
Położyć się na brzuchu na Schumann 3D Platte. Ułożyć ramiona na U-materacu i rozlużnić całe ciało. Trzymając 
prosto głowę powoli podnieść górną część tułowia. Poduszka pod stopami zapewni wygodną pozycję. Odprężyć 
się i spokojnie oddychać.  

Nie stosować ćwiczenia bezpośrednio po jedzeniu!

Ćwiczenie to przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnia  tkanki podskórne  oraz działa stymulująco na 
pracę jelita cienkiego i grubego. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich, którzy ze względu na zbyt małą ilość 
ruchu cierpią na tzw. jelita leniwe, objawiające się wzdęciami, zaparciami lub problemami z trawieniem.
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• wypić szklankę wody przed i po zakończeniu ćwiczeń

• ćwiczyć regularnie, jeżeli to możliwe o tej samej porze dnia (zachować biologiczny rytm organizmu)

• zalecany czas ćwiczeń to początkowo 3-5 minut raz dziennie, a w razie potrzeby 2 razy dziennie (czas ćwiczeń 
może zostać wydłużony według indywidualnych potrzeb).

Schumann 3D Platte jest urządzeniem nadającym się do stosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, gabinetach 
odnowy biologicznej jak również w domu dla całej rodziny. Harmonizuje psychiczne i fizyczne funkcje organizmu, 
przywraca ciału i umysłowi ich naturalny rytm oraz porządek całego systemu naszego organizmu. Regularne sto-
sowanie przynosi szybko odczuwalne efekty. 

Ogólne zalecenia przy wykonywaniu 
wszystkich ćwiczeń

• stojąc na Schumann 3D Platte z lekko ugiętymi kolanami uru-
chamiamy urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku znajdu-
jącego się na kablu, który trzymamy w ręce podczas wykony-
wania ćwiczeń

• podczas wykonywania ćwiczeń odprężyć się i oddychać powoli 
i głęboko

• podczas wykonywania ćwiczeń zachować czujność i na bieżąco 
korygować swoją postawę tak, aby znaleźć środek ciężkości

• podczas wykonywania ćwiczeń postawa powinna być luźna         
i wygodna

• czas ćwiczeń powinien wynosić na początek od 3 do maksy-
malnie 5 minut na każde ćwiczenie

• w przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania ćwi-
czenia należy je wcześniej zakończyć

• osoby z zaburzeniami równowagi, krążenia krwi lub z zawro-
tami głowy powinny wcześniej przygotować sobie stabilne 
oparcie, na którym mogłyby się wesprzeć, aby uchronić się 
przed ewentualnym upadkiem

Właściwa postawa 
na Schumann 3D Platte

Platforma Schumann 3D Platte jest łatwa w użyciu i efektywna w regeneracji organizmu w krótkim czasie.
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W jakich przypadkach nie powinno się używać 
Schumann 3D Platte:

Uruchomienie i obsługa
Ważne!
Przed pierwszym użyciem Schumann 3D Platte  prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zwrócenie 
szczególnej uwagi na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy dopilnować, aby wszystkie osoby ćwiczące 
na Schumann 3D Platte  zostały zapoznane z instrukcją obsługi. 

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania
Prawidłowe użytkowanie
Schumann 3D Platte należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji i jedynie przy użyciu 
oryginalnych, załączonych do opakowania części. W innym przypadku urządzenie może zostać uszkodzone, a 
użytkownik poszkodowany. Za te zdarzenia producent nie odpowiada. Wprowadzanie zmian technicznych do 
urządzenia oraz niewłaściwe jego użytkowanie skutkują utratą gwarancji. 

Przewód sieciowy
W żadnym wypadku nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymianę uszkodzo-
nego kabla lub wtyczki należy niezwłocznie zlecić producentowi. Wtyczki nigdy nie należy wyciągać mokrymi 
rękami lub pociągając za przewód elektryczny.

Ochrona osób trzecich
Prosimy uważać, aby żadne przedmioty albo części ciała np. palce nie dostały się pomiędzy dębową płytę a obu-
dowę urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Prosimy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia 
bez nadzoru osoby dorosłej.

Pielęgnacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Nie należy uży-
wać silnych środków czyszczących ani ściereczek z twardą lub ostrą powłoką. Urządzenie chronić przed wilgocią 
i nigdy nie zanurzać w wodzie!

Umieszczenie i przechowywanie urządzenia
Prosimy pamiętać o tym, aby urządzenie przenoszone było tylko i wyłącznie przy pomocy zamontowanej na nim 
specjalnej rączki. Urządzenie należy umieścić na równej powierzchni. Ze względu na swoją wagę może ono po-
zostawić odciśnięcia np. na linoleum, dywanie, wykładzinie, parkiecie, laminatach  itp. W związku z tym zaleca-
my umieszczenie pod nim dywanika lub kawałka wykładziny. Podczas stosowania i przechowywania urządzenia 
umieszczać je w suchym i nienarażonym na działanie wody miejscu, tak aby wykluczyć zagrożenie spięcia elek-
trycznego lub innego uszkodzenia urządzenia.

• ciąża
• ciężkie zakrzepy
• silne stany zapalne i obrażenia ciała
• świeże złamania
• świeże implanty
• stan pooperacyjny niegotowy na obciążenia
• masa ciała powyżej 200kg
• nasilenie się choroby reumatycznej
• odklejanie się siatkówki oka
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Gwarancja
Gwarancja udzielana jest przez producenta Schumann 3D Platte na okres 24 miesięcy w przypadku użytkowania 
do celów komercyjnych i 60 miesięcy w przypadku użytkowania przez nabywcę do celów prywatnych. Z zakresu 
gwarancji wyłączone jest normalne, zewnętrzne zużycie powierzchni.

W przypadku reklamacji  prosimy zwracać się do dystrybutora  lub bezpośrednio do producenta. Realizacja 
ewentualnych napraw z tytułu gwarancji  producenta realizowana jest tylko i wyłącznie na podstawie karty gwa-
rancyjnej lub dowodu zakupu.

Uwaga!
Gwarancja, jak również odpowiedzialność za szkody na osobach lub innych urządzeniach, wygasa w przypadku:

• nieprawidłowej obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
• nieprawidłowych napraw dokonywanych przez nieautoryzowane osoby lub serwisy,
• używania części zamiennych innych niż oryginalne.

Uszkodzenia/ naprawy/ konserwacja
W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia, jego uszkodzenia lub też podejrzenia o jego uszkodzeniu, należy 
natychmiast je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie należy urucha-
miać uszkodzonego urządzenia. Wszystkie naprawy i konserwacje mogą być  przeprowadzone wyłącznie przez 
producenta lub autoryzowany serwis.  W przypadku samodzielnych napraw nie ponosimy odpowiedzialności za 
ewentualne szkody. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zakłócenia w pracy urządzenia prosimy zwrócić się do dystry-
butora lub bezpośrednio do producenta.

Zawartość opakowania/ podłączenie
Proszę sprawdzić Schumann 3D Platte oraz zawartość opakowania:

1 x Schumann 3D Platte biała lub brązowa
1 x zasilacz 220-240V-12 V DC 5,0 A
6 x filc ochronny
1 x instrukcja obsługi

Dane techniczne:
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Moc silnika: 12V/ 100 wat
Zasilacz: 220-240 V – 12 V DC 5,0 A
Wymiary: 780 x 380 x 160 mm/ dł. x szer. x wys. 
Waga: 17 kg

Opakowanie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. 
Podłączyć jeden koniec przewodu do urządzenia, a drugi do źródła zasilania. Zasilacz Schumann 3D Platte może 
być podłączony wyłącznie do gniazdka z uziemieniem, w celu uniknięcia ewentualnego zwarcia lub przypalenia 
urządzenia. Do włączania i wyłączania Schumann 3D Platte należy używać przełącznika na kablu zasilającym. 
Przełącznik ten należy trzymać w dłoni podczas wykonywania ćwiczeń. 
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P. Zebergs 52 lata międzynarodowy 
prawnik sportowy, Szwajcaria

„Jestem bardzo zadowolony z urządzenia Schumann 3D 
Platte. W ubiegłym roku zajmowałem się jednocześnie 
trzema dużymi projektami sportowymi. Były to dla mnie 
bardzo ciężkie 3 miesiące. Pracowałem po 10 godzin 
dziennie, a dodatkowo wieczorem zapraszano mnie na 
spotkania biznesowe, których w tym okresie odbyłem     
w sumie ok. 60. Bez Schumann 3D Platte nie dałbym rady 
sprostać tym wyzwaniom, prezentując przy tym taki po-
ziom energii i koncentracji jaki był ode mnie wymagany. 

Codziennie przed spaniem kładłem się na ok. 10 minut 
na Schumann 3D Platte oraz dodatkowo rano stawałem 
na tym urządzeniu na ok. 5 minut. Tylko tyle potrzebne 
było mojemu organizmowi aby poczuć przypływ energii   
i móc funkcjonować bez zarzutu przez cały dzień. 

Przy okazji ustąpiły wszystkie moje dolegliwości bólowe  
w plecach, związane ze starą kontuzją podczas uprawia-
nia sportu. Moja ogólna sprawność fizyczna i samopo-
czucie bardzo się poprawiły. Polecam wszystkim Schu-
mann 3D Platte.”
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H. Schmid 79 lat emerytowany 
mistrz piekarstwa, Gomaringen

„Od 4 miesięcy używam Schumann 3D Platte.  
To naprawdę nieprawdopodobne jak już po 
kilku dniach poprawiła się moja sprawność fi-
zyczna i witalność. Dziś czuję się dużo zdrowszy 
i silniejszy niż przed 20 laty. Wielogodzinne wę-
drówki nie są już dla mnie żadnym problemem.”

A. Schick 56 lat rysownik budowlany, Balingen

„Jestem bardzo wdzięczny za Schumann 3D Platte. Gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tym urządzeniem kom-
pletnie nic o nim nie wiedziałem. Moja opinia oparta jest tylko i wyłącznie na osobistych doświadczeniach z 
Schumann 3D Platte. Już po pierwszych ćwiczeniach, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej, zacząłem odczuwać 
pozytywne zmiany w ciele. Od lat cierpiałem bowiem na bóle w biodrze, wynikające z wadliwej postawy ciała,  
mam jedną nogę trochę krótszą i w związku z tym przekrzywioną miednicę. 

Dzięki Schumann 3D Platte moje dolegliwości bólowe ustąpiły. W następnym tygodniu od rozpoczęcia ćwiczeń 
mogłem udać się na zwiedzanie targów budowlanych i spędzić tam cały dzień, bez odczuwania zwykłego przy 
takim przeciążeniu bólu. Dodatkowo zauważyłem, że zmienił się mój sposób chodzenia. Stał się zdecydowany 
i pewny.  

Od 11.05.2010 roku posiadam Schumann 3D Platte i jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Nie odczu-
wam już swoich zwykłych dolegliwości, a jakość mojego życia uległa widocznej poprawie. Schumann 3D Platte 
stoi na stałe w moim salonie, na co pozwala jego delikatne wzornictwo. Platforma używana jest 1-2 razy dzien-
nie. Nie odczuwam już bólu w stawie barkowym, ustąpiły również moje bóle głowy. Krótko mówiąc nie czułem 
się tak dobrze od wielu lat. Wszyscy, którzy chodzą od lekarza do lekarza powinni zainteresować się Schumann 
3D Platte, co zaoszczędzi im czasu i pieniędzy.

Dzięki Schumann 3D Platte życzę wszystkim dużo zdrowia. 
Ja osobiście jestem zachwycony! Jeszcze raz dziękuję!  
Z pozdrowieniami z Balingen
A. Schick”
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K. Nisch 16 lat uczeń, Hohenstein 

„Po trwającym przez kilka miesięcy mobbingu w moim gim-
nazjum cierpiałem na bezsenność i bóle  głowy. Obecnie po 
kilku dniach ćwiczeń na Schumann 3D Platte jestem zupeł-
nie wolny od tych dolegliwości.”

G. Hospes 73 lata handlowiec, Wendlingen nad Neckarem

„Schumann 3D Platte jest czymś najlepszym co przytrafiło mi się w życiu. W połowie sierpnia 2010 roku miałam 
udar mózgu, który dzięki Bogu nie pozostawił po sobie żadnych niedowładów i innych ciężkich powikłań oprócz 
jednego – ciągłego uczucia zmęczenia. Byłam w stanie zasnąć gdziekolwiek, tylko nie w łóżku. Tam nigdy nie 
mogłam spać. Z wielkim trudem wchodziłam również po schodach na drugie piętro, na którym mieszkam, nie 
wspominając już o noszeniu jakichkolwiek zakupów. Właściwie pogodziłam się już z faktem, że tak właśnie bę-
dzie wyglądało moje życie. 

Jednak po dwukrotnym użyciu Schumann 3D Platte (5 minut w pozycji leżącej i stojącej) mogłam znowu bez 
problemu zasnąć i wyspać się. Wchodzenie po schodach przestało być problemem, na co dowodem niech będzie 
fakt, że wczoraj pozwoliłam sobie nawet na zeskoczenie ze schodów!”

E. Ejupovic 18 lat tenisista, Pforzheim 

„Oprócz szkoły, turniejów tenisowych, rozgrywek drużynowych trenuję około 22 godzin 
w tygodniu. Zalety Schumann 3D Platte doceniłem przede wszystkim po ciężkich trenin-
gach i meczach. 

W ciągu 5-10 minut ćwiczeń wraca do mnie tyle energii, jakbym wcale nie brał udziału 
w tych wszystkich wyczerpujących zajęciach.  Schumann 3D Platte zapewnia mi bardzo 
szybką regenerację i odprężenie. Zabieram to urządzenie ze sobą na każdy turniej.”

P. Nisch 20 lat uczennica, Hohenstein

Ojciec P. Nisch napisał do nas: „Moja córka jest opóźniona 
w rozwoju. Wielką potrzebę uwagi i akceptacji rekompen-
suje sobie ciągłym jedzeniem. Z urządzeniem Schumann 3D 
Platte właściwie już się zaprzyjaźniła. Używa go najchętniej 
w pozycji leżącej.  

Dzięki temu urządzeniu jej potrzeba uwagi została zaspoko-
jona i skończyły się problemy z nadwagą. Jesteśmy bardzo 
dumni ze swojej córki   i cieszymy się jej sukcesem.”
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D. Schall 53 lata inżynier, 
konstruktor maszyn, Kempten

„ W 1997 roku miałem bardzo poważny wypadek samo-
chodowy, który udało mi się przeżyć dzięki doskonale 
rozwiniętej tradycyjnej medycynie. Aby znieść wszystkie 
bolesne skutki wypadku, jak również następstwa zaka-
żenia boreliozą w 2002 roku, zmuszony byłem ciągle 
zażywać lekarstwa. Od 2003 roku zacząłem poszukiwać 
innych metod walki z następstwami moich chorób, po-
nieważ coraz dotkliwiej odczuwałem skutki uboczne 
zażywanych leków. Dzięki alternatywnym metodom 
terapii oraz świadomemu odżywianiu się udało mi się 
uwolnić od ciągłego brania lekarstw.

Platforma Schumann 3D Platte stworzyła mi możli-
wość uleczenia ciała i ducha w jak najbardziej natu-
ralny sposób. Mam znowu więcej energii, lepiej się 
czuję i w znacznym stopniu wzmocnił się mój system 
odpornościowy. 

Na podstawie moich wcześniejszych doświadczeń i wie-
dzy mogę śmiało stwierdzić, że  Schumann 3D Platte 
jest doskonałym narzędziem w zapobieganiu i radzeniu 
sobie z wieloma chorobami, jak również wspiera nas w 
świadomym dbaniu o swoje zdrowie. Serdecznie dzięku-
ję całemu zespołowi CoW Team”.
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Opinia medyczna - doktor nauk medycznych E.Herth 
specjalista ortopedii  i chirurgii urazowej

Biomechaniczne koncepcje terapeutyczne: głowa, kręgosłup, barki, ramiona, 
biodra, kolana, stopy – dla wszystkich technik przebiegu ruchu

Dzięki platformie Schumann 3D w medycynie sportowej oraz 
metodach treningowych otworzyły się całkowicie  nowe moż-
liwości terapeutyczne.

Całe ciało poddawane jest manualnej terapii i wprawiane w 
ruch za pomocą prawoskrętnych pionowych drgań na platfor-
mie Schumann 3D. Dzięki temu osiągnięty zostaje efekt trój-
wymiarowego dynamicznego modelingu ciała.

Poprzez uciskanie palcami na poszczególne strefy ciała oraz 
punkty akupunkturowe w trakcie ruchu, przy rozciąganiu lub 
kontrakcji mięśni aktywowane są, a następnie stymulowane 
mechanoreceptory. Receptory te określane są jako czujniki 
zmysłu w zakresie jakości dotyku, energii ucisku na mięśnie 
i ścięgna oraz napięcia ciała. Uruchomienie mechanorecep-
torów prowadzi do usunięcia stanów bólowych oraz stanów 
napięcia mięśniowego poprzez mechanizmy odruchowe włas-
nego ciała. Rozumiemy i mówimy językiem naszego ciała bez 
jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji w postaci środków farma-
kologicznych, repozycji czy akupunktury .

W naszym ciele zachodzą procesy regulacyjne, które usu-
wają blokady oraz zaburzenia i przywracają organizmowi 
zdrowy stan wprowadzając go w tzw. „status reset”. Tera-
pia Schumanna jest wskazana do usuwania zaburzeń funk-
cjonalnych w aparacie ruchu (ramiona, barki, kręgosłup, 
nogi) manualnymi technikami.

Jeśli chcesz polepszyć swoje wyniki sportowe,  poprawić 
technikę, zwiększyć sprawność fizyczną oraz siłę decydując 
się na trening i terapię Schumanna - trafiłeś w dziesiątkę!

W naszej praktyce oferujemy zarówno treningi personal-
ne, jak również kursy z platformą Schumann 3D.
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Robert-Bosch-Str. 32
D-72810 Gomaringen

Germany
www.schumann-3d-platte.pl

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause
CoW Health Technologies

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie 
klientów z produktów  CoW  Health Technologies.

Nasi doradcy przechodzą regularne szkolenia, aby 
zapewnić Państwu fachową obsługę. 

Wszystkie produkty CoW Health Technologies 
tworzone są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
techniki i podlegają stałym kontrolom jakości. 

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci złożenia zamówie-
nia  prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcą: 

WYŁĄCZNY  DYSTRYBUTOR  NA  POLSKĘ
Firma ”DUNDZIAK” Edward Dundziak 

 tel. 502 044 572, dundziak@wp.pl 
siedziba firmy:  Budynek Instytutu PAN

ul. Weigla 12 lok. 47 (parter)
53-114 Wrocław


