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Izomláncok fascia lazítása 
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Alapelvek hengerezés közben: 
 

• Lazaság 

• Merőlegesség 

• Lassú, kontrollált mozdulatok 

• Hengerezés közben nem forgatod a testrészeket, mindig adott szögben gurulsz végig. 

• Fájdalomskála betartása: 1-10, max 6-7. Fájdalom inkább a probléma feltérképezésére való. A fájó 
területet megközelíted és eljössz onnan. 

• Terhelés növelésével mélyebb rétegek érhetőek el, a fájdalomskálát betartva terhelhetsz. 

• Lágy részeket (hasűri szerveket), csontosabb részeket (boka, térd) nem hengerezzük 

• 3-5 hengerezés az adott területen. Aszimmetria esetén feszesebb oldalon többször hengerezel 
 

Gyakorlatok: 
 

 
Vádli: lábak párhuzamosak, achilles íntól térdhajlatig 
gurulsz. Térded legyen mindig enyhén hajlítva. A 
vállaidat ne engedd fel a fülek mellé, told lefelé. A 
hátad egyenes, a légzés mély és lassú. Támaszkodhatsz 
tenyéren vagy öklön. 
 
 
Variációk:  

• Lábat kifelé és befelé forgatod, majd 
előrecsúszol 5-10 cm-t.  

• Alaphelyzetben tartott lábbal 

• Kifelé fordított lábbal 

• Befelé fordított lábbal 

• Egy lábas verzió. Ezzel csökkented a 
terhelést. 

• Bokánál keresztbe tett lábszár. Ezzel 
növeled a terhelést 
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Sípcsont mellett:  
A hengert megtámasztod a térdkalács alatt a vádlidon és 
oldalt helyezkedj el rajta. A terheléstől függően alkaron 
vagy a tenyereden támaszkodj (utóbbinál jobban 
terhelsz). A feljebb eső lábad rakd keresztbe és a 
talpadon támaszkodj. Medencét előrebillented 
(leengeded a feneked a talaj felé vagy a talajra) és 
végiggurulsz az achilles ínig. Ha ez nehezen kivitelezhető, 
akkor a négykézláb elhelyezkedő verziót használd, így 
sokkal mélyebben eléred az elülső vádli izmot!  

 
 
 

Combhajlító:  
Lábak párhuzamosak, térdhajlattól fenék vonaláig gurulj. 
Térded legyen mindig enyhén hajlítva és a sarkaid 
érjenek le a talajra.  
 
Variációk:  

• Alaphelyzetben tartott lábbal 

• Kifelé fordított lábbal 

• Befelé fordított lábbal 

• Egy lábas verzió. Ezzel csökkented a 
terhelést. 

• Térdnél keresztbe tett lábszár. Ezzel 
növeled a terhelést 

 
Combtávolítók (csípő oldalsó izmai):  
Oldaladon helyezkedj el a hengeren, amely a 
medencelapát és a combcsont nagy tompora közé kerül. 
Fenti lábat tedd a talajra és csípő oldalsó részén gurulj. 
 
Variációk:  

• Medencét kissé hátrabillented (feneked 
leengeded hátra) – ezzel a hátsó részt 
éred el. 

• Medencét kissé előrebillented (rádőlsz 
előre a hengerre)– ezzel az elülső részt 
éred el. 

• Henger nem mozdul, te billensz előre-
hátra a hengeren 

• Terhelés: alkaron vagy tenyéren támaszkodsz 
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Belső comb:  
A henger párhuzamos veled. Hasra feküdj és a combod 
tedd merőlegesen a hengerre, a térdkalács feletti részre. 
Alkaron vagy tenyéren hajlított könyökkel támaszkodj 
(utóbbinál jobban terhelsz). Másik kézzel kontrollálod a 
hengert és a comb belső felületén gurulj végig. 
 
 
 
 
 
 
 
Csípő:  
Elülső felső csípőtövis alá tedd a hengert, azaz a csípőcsont alá. Másik térded a földön 90 fokban hajlítva 
legyen. Figyelj, hogy két elülső csípőtövis egyforma távolságra legyen a talajtól végig (párhuzamos). Gurulj 
előre a comb felső 1/3-áig. A lábfej a talajon legyen mindig. Másik variáció, ha a csípő izmon van a henger és te 
dőlsz jobbra-balra a stabil hengeren. 
 

 
Combfeszítő:  
Úgy helyezkedsz el, mint a csípő hengerezésnél, csak itt 
a térdkalácsig gurulj. Ügyelj rá, hogy a térdkalácsot ne 
érintsd a hengerrel! A láb kifelé-befelé forgatásával a 
négyfejű combizmok különböző fejeit tudod érinteni. 
Páros lábon történő gurulás az alap, ha nehezíteni 
akarod, terhelhetsz egy lábra (lásd a fenti, csípőt 
hengerező képen), illetve, ha ez sem elég, 
ráterhelhetsz a támasz lábaddal a hengerezett lábra, 
keresztezve azt. 
Férfiaknál csak egy lábon lehet végig hengerezni a 
comb ezen részét. 
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Fenék:  
Ülj rá a hengerre és a keresztcsont mellől indulva, a medence lapát hátsó vonaláig gurulj, végig a fenék 
vonalán.  
Variációk: 

• Mindkét térded hajlítva (mindkét farpofa a hengeren) 

• Egyik térd nyújtva, másik hajlítva 

• Az egyik térd keresztezve a másikon, kifordulva a keresztezett oldal felé 

• Az utolsó pont, csak közel húzzuk a térdünket magunkhoz és közel hajolunk hozzá (ekkor 
nyílnak szét a farizmok, így a mély régiókat is elérjük) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Körteképű izom területe:  
Ülj fel a hengerre, nyújtsd ki a lábaidat előre, majd az 
egyiket tedd keresztbe a térdkalács fölött (a combot ekkor 
kifelé forgattad). Ezután a nyújtva maradt térded hajlítsd 
be és a talpad maradjon a földön. A hajlított térd felfelé 
mutat. Fordulj el a keresztbe tett láb irányába addig, amíg a 
comb párhuzamos nem lesz a hengerrel. Ilyenkor, ha 
lenézel, a combod takarja a hengert. Gurulj a combcsonttól 
a keresztcsont vonaláig és vissza. 
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Széles hátizom: 
Oldalt helyezkedj el a hengeren, ami a bordakosár aljára kerül. A lent lévő kart nyújtsd ki, és lazán tartsd, 
tenyered vagy a kézhátad érintkezik a talajjal. Fordulj törzsből befelé, majd kifelé, eztán 5-10 cm-el feljebb 
csússz a hengeren a hónalj irányába és megismételd a rotációt, majd újra egészen addig, amíg eléred a 
hónaljad, de a hónaljárkot ne érintsd a nyirokcsomó és az érhálózat miatt. Főleg a széles hát tapadási 
pontjához közelebb eső részt ezzel hengerelni. A kart tartsd lazán, a tenyered végig a földön legyen. 

• A gurulás lehet folyamatos is amennyiben betartod a fájdalom szabályt. 
 
 

 
 
 
 
Tricepsz:  
Az elhelyezkedés ugyanaz, mint a széles hátnál. 
Könyök alatt támasztod meg a henger, tenyér lent 
legyen a földön. Másik kezeddel fogd a hengert és 
kontrolláld. Feküdj az oldaladra, egyik térded húzd 
fel, másik térded hajlítsd és földön támaszd. A 
lábaiddal segítsd a mozgást. Gurulj a hónaljárokig és 
vissza. A kart 3 helyzetbe kell helyezni, hogy elérd a 
tricepsz minden részét. 

• Tenyér a talajon 

• Kéz élen támaszkodsz (kifelé forgat) 

• Tenyér felfelé (kifelé forgat) 
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Vállak és csuklyás izom:  
A váll hengerezésének a legegyszerűbb módja, ha állásban, falnál helyezkedsz el és a váll ízület alá teszed a 
hengert, így könnyedén, a tested előre-hátra fordítva meg tudod hengerezni. Ebben az állásban a váll feletti 
csuklyás izmot is meg tudod kezelni. 
Intenzívebb, ha a földön fekve végzed, mert akkor több a teher a hengerezett izmon. Oldaladon elhelyezkedve, 
karod a test mellett, így a vállat hasonlóan egyszerűen megkezelheted. 
Hason fekve, a hengert 35-40 fokban elforgatva az elülső deltát és a mellizom vállizommal szomszédos részét 
éred el (ez a mellizom egyetlen hengerezési módja). 
 

 
 
 
Hát: 
A hengert a bordakosár aljára teszed és ráfekszel, a könyökökkel megtámasztod a hengert, hogy ne guruljon 
el. A lábakat felhúzod kényelmes terpeszbe, talpon támaszkodj. Emeled meg a medencédet, karokat tedd 
keresztbe a mellkason és gurulj végig a bordakosár aljától egészen a nyakig. Ahogy közeledsz a nyakhoz egyre 
jobban emeled ki a medencét. A különböző kartartásokkal a  hátizmok különböző részei és rétegei érhetőek el. 
Ezek a variációk: 

• Karok a mellkason keresztbe 

• Karok fent 

• Karok fent és széttárva függőlegeshez képest 45 fokban, majd teljesen.  

• Két kar a fej fölé emelve 

• Két könyök keresztezi egymás (nyitod a lapockákat) 

• Tarkófogás és a fej előrehúz. Kicsit kifordulva elkülönítheted a két oldalt. 
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Lumbális szakasz:  
Bordakosár alatt támaszkodj meg a hengeren, a 
könyöködön. A talpad legyen a talajon, és enyhén 
helyezd a súlypontod a hengerezni kívánt hátizom 
oldalára. Erre azért van szükség, hogy a 
gerincoszlop sértetlen maradjon. Ugyanezen az 
oldalon támaszkodj a könyöködre a henger mögé. 
A bordakosár aljától a fenék vonaláig gurulj. 
 
 
 
 
 
 
Bicepsz:  
Henger majdnem párhuzamos a testeddel. Feküdj 
hasra, egyik karodon támaszkodj, másik a 
hengeren a könyökhajlat felett legyen. Gurulj végig 
a váll vonaláig. A kart 3 helyzetbe kell helyezni, 
hogy elérd a bicepsz minden részét. 
 

• Tenyér a talajon 

• Kéz élen támaszkodsz (kart befelé 
forgasd) 

• Tenyér felfelé (kart befelé forgasd) 
 
 
 
 
Alkar:  
Két könyököddel megtámasztod a hengert négykézláb és magad felé húzod a könyököd. Tenyered legyen laza. 
Csuklóig gurulj. Ahogy forgatod a tenyered, úgy változik a hengerezett alkar izom is. 
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Talpi faszcia:  
Teniszlabdával vagy hengerrel végezd. Álló 
helyzetben lépj a hengerre közepes nyomással. 
Gurítsd a talpon végig és mindig a talp 
vonalában. Labdával mélyebb szöveteket érsz 
el! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyak:  
Tedd a hengert a nyakad alá, úgy hogy a henger teste érintkezzen a válladdal. Ezután lazítsd el a testedet és 
jobbra-balra fordítsd a fejed. Néha vissza kell igazítani a hengert mivel elmászik a gyakorlat közben. Variációk: 

• Nyújtott lábbal 

• Hajlított lábbal 

• Egyik láb nyújtva, a másik hajlítva 
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