
Icaros VR 2w1 – symulator lotów i fitness całego ciała 

 

Udowodniona wieloma badaniami na niemieckich Uniwersytetach metoda treningu całego ciała w 

wirtualnej rzeczywistości. Wyniki badań nad użytkownikami i samą technologią pozwalają 

wyciągnąć kilka konkretnych wniosków. Przede wszystkim zwrócono uwagę na aktywność i 

zaangażowanie poszczególnych partii mięśni u osób testujących urządzenie. Przez siedzący tryb 

życia i brak treningu mięśnie tułowia są nietrenowane i często są przyczyną różnych schorzeń u 

wielu ludzi. Trening stabilizacyjny mięśni tułowia zapewnia skuteczną ochronę tych obszarów i 

zapobiega wszelkim schorzeniom, zaburzeniom i bólom, które przeważnie dosięgają każdego 

człowieka już w średnim wieku. W dodatku, Icaros to urządzenie które może pomóc w 

rehabilitacji mięśni tułowia i kręgosłupa, uśnieży ból i wzmocni te partie mięśni.  

Urządzenie ICAROS VR jest zaprojektowane tak, aby zwiększyć aktywność wszystkich mięśni 

ciała z wyszczególnieniem mięśni tułowia, brzucha i naramiennych. Trening zapewnia szybki i 

wysoki wzrost międzymięśniowej koordynacji. Skuteczność została potwierdzona również 

poprzez badanie EMG.  

Użytkownicy dość szybko odnajdują się w tym nowoczesnym ćwiczeniu i nie sprawia ono 

dodatkowego stresu. Testowano również wpływ ćwiczenia na krążenie. Choroba lokomocyjna to 

częste mdłości lub dezorientacja podobna do choroby morskiej, która może być wywołana 

poprzez nowy, nienaturalny i nieznany dotąd ruch naszego ciała przez nasz mózg. Użytkownik 

ICAROS ćwiczy i jednocześnie doświadcza lotu, wznosi się ponad góry i horyzont, widzi okręgi, 

dystans, kontroluje prędkość lotu i próbuje przelecieć przez te okręgi. Widzi w 360 stopniach i ma 

możliwość sterować lotem wedle swoich upodobań.  

Badania zgodnie potwierdzają, że ICAROS jest również efektywnym sposobem na trening siłowy 

mięśni tułowia z wyszczególnieniem prostowników grzbietu. Zauważono również znaczący wzrost 

siły mięśni naramiennych, czworobocznych i najszerszych grzbietu.  

Jedno z najefektywniejszych ćwiczeń mięśni brzucha – 15 minut 5 x w tygodniu przez 60 dni 

może zagwarantować równomierną rzeźbę wszystkich partii mięśni brzucha oraz ich 

wzmocnienie.  

Bicie serca podczas ćwiczenia rośnie stopniowo i utrzymuje się w granicach od 100 do 120 

uderzeń na minutę. Ćwiczenie dotlenia nasz organizm. W przeciwieństwie do wykonywania 

ćwiczenia zwanego deska, Icaros nie jest monotonny. Jest możliwe urozmaicanie tego ćwiczenia 

poprzez pokonywanie różnych poziomów trudności treningu, dostosowywania szybkości treningu, 

a także rywalizowania między sobą z innymi użytkownikami urządzenia. 


