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Badanie FIT Sport określa indywidualne predyspozycje genetyczne niezbędne do zoptymalizowania treningu, poprawienia wyników sportowych i
przyspieszenia procesu regeneracji organizmu pacjenta.
FIT Sport to odpowiedź na pytanie jaką aktywność sportową wybrać, w jakiej dyscyplinie pacjent, zarówno dorosły jak i dziecko osiągnie potencjalny
sukces oraz jak optymalnie pracować nad kondycją.

BADANIE JEST PRZEZNACZONE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZDOBYĆ WIEDZĘ O
SWOICH PREDYSPOZYCJACH SPORTOWYCH I ŚWIADOMIE KSZTAŁTOWAĆ
AKTYWNY STYL ŻYCIA. POLECANE JEST OSOBOM, KTÓRE:
uprawiają sport zawodowo
sport traktują jako poważne hobby – sport amatorski
pracują ze sportowcami w tym trenerom oraz trenerom osobistym
uprawiają maraton
uprawiają thriatlon
kształtują masę mięśniową
są na początku swojej sportowej drogi – dzieciom i młodzieży z klubów sportowych

KORZYŚCI Z BADANIA
Badanie FIT Sport łączy wiedzę genetyków, lekarzy, trenerów oraz rehabilitantów.
Osoby, które ćwiczą samodzielnie, otrzymają zbiór wytycznych przydatnych w planowaniu aktywności fizycznej
Trenerzy osobiści mogą potraktować FitSport jako pomoc w optymalizacji wyników swoich podopiecznych

EFEKT BADANIA
Badanie FIT Sport jest podsumowane raportem FIT Sport, skoncentrowanym na czterech obszarach fizjologii człowieka. Raport opisuje:

Predyspozycje do określonego rodzaju wysiłku. Wynik badania DNA wskazuje jaki charakter należy mu nadać: wytrzymałościowy czy siłowy
Zdolność lipolizy. Uwarunkowane genetycznie tempo lipolizy tj. rozpad zmagazynowanego w mięśniach i komórkach tłuszczowych triacyglicerolu
określa szybkość spalania tkanki tłuszczowej. Informacje uzyskane po badaniu pozwalają efektywnie redukować zbędne kilogramy
Zdolności antyoksydacyjne. Zaburzenia antyoksydacyjne potęgują ryzyko wielu groźnych chorób. Mogą także spowolnić proces powysiłkowej
regeneracji. Są odpowiedzialne za stany przewlekłego zmęczenia, bóle mięśniowe i stawowe.
Potencjał reakcji zapalnej. Określenie poziomu indywidualnych reakcji zapalnych jest kluczową informacją przy planowaniu objętości jednostki
treningowej oraz synchronizacji długości treningów z odpoczynkiem. Wielkość powysiłkowych uszkodzeń mięśniowych związana jest również z
tempem przyrostu masy mięśniowej, co jest szczególnie ważne, gdy celem treningu jest kształtowanie sylwetki. 
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