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Árulkodó lábak

A napjainkban használt egyenes talpú cipők és 
az egyre jobban elterjedő magas sarkú viselet 
a talpizmok elgyengüléséhez, funkcióveszté-
séhez vezetnek. Az emberi mozgatórendszer 
nem a betonon való közlekedésre és ilyen cipők 
viselésére fejlődött ki. A cipősarok megemelé-
sével a testsúly nem a láb középső területére, 
hanem a láb elülső részére, egészen pontosan 
a harántboltozatra terhelődik, amely viszont 
nem képes ekkora terhelést elviselni. Így az 
itt található szalagok, izmok megnyúlnak, 
elgyengülnek, és a láb kisízületei a talajhoz 
nyomódnak, vagyis tönkremegy a harántíves 
szerkezete.

A talp egészséges hosszanti- és harántbol-
tozatait a lábszár és lábizmok működése, a 
kellően erős szalagok és inak tartják fent. Az 
izmoknak viszont folyamatos igénybevételre 
van szükségük ahhoz, hogy erősek marad-
janak! Joggal merül tehát fel a kérdés, hogy 
hogyan tornásztassuk meg az említett izmain-
kat? Erre nyújt megoldást az MBT fiziológiás 
és terápiás lábbeli, amelyet hétköznapi, spor-
tolási és terápiás célból is viselhetünk.

Az MBT jótékony hatása

MBT-ben minden lépés az egész testre ható 
mélyizom tornának felel meg. Olyan hatást 
vált ki, mintha mezítláb füves talajon járnánk, 
ez pedig a legjobb edzés a lábizmaink 
számára is – ezért is javasolják az orvosok a 
lúdtalp megelőzésére is. Az MBT rendszeres 
használatával megszabadulhatunk a passzív, 
gyenge, néha dagadó, fájdalmas láb érzésétől, 
visszakaphatjuk a mozgás örömét. Azáltal, 
hogy lábizmaink képesek lesznek boltoza-
taink révén megtartani testsúlyunkat, egész-
séges alátámasztást biztosítunk az egész 
testünknek, így nem csak lábunk marad 
szép, esztétikus, de megőrizhetjük ízületeink 
egészségét is!

Egy svájci mérnök tanulmányozta a kenyai 
maszájok életmódját, akik nem ismerik a hát- 
és derékfájdalmat. Lábuk nem deformálódik 
az idők során a helytelenül megválasztott 
lábbeliktől. Járásukat elemezve megalkotta 
a mezítlábas lépkedést utánozó lábbelit. 
Az MBT lábbeli lényege az öt rétegű, három 
dimenzióban instabil, gördülő talp, amely 
úgy dolgoztatja az izmokat, ízületeket, min-
tha egyenetlen talajon, mezítláb járnánk. Az 
MBT szaküzletekben ingyenes számítógépes 

talpvizsgálattal és kipróbálással várják az 
érdeklődőket. 

www.mbtmagyarorszag.hu
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Alábbi cikkünkben az úgynevezett MBT cipőt 
teszteli Bakos Aranka lábápoló, diplomás szak

oktató. Nem véletlen, hogy őt kértük fel erre a fela
datra, hiszen óriási szaktekintély a kollégák között, aki
nek fő szakterülete az esztétikai és gyógyászati pedikűr, 
preven ciós, illetve a rehabilitációs kezelések. 

Mi is kíváncsian várjuk, hogy egy ilyen forradalmi újdon
ság mit tud hozzátenni a népesség egészségének javu
lásához!

Egy modell kiválasztásának igen sok szempontja van.

Ismerni kell a személyt magát, egészségi állapotát, már • 
amennyire az egy pedikűrös számára ismert lehet.

Fontos, hogy milyen korú.• 
Szükséges tudni, hogy mi a foglalkozása, melyek annak • 
kockázati tényezői és ártalmai. Mennyire veszi igénybe 
a lábat, illetve az egész szervezetet.
Milyen lábápolási és egyéb test és egészségápolási • 
szokásokkal rendelkezik.
Milyenek a pihenési szokásai.• 
Fontos ismerni a láb, a szervezet állapotát, a  • 
panaszokat.
Elengedhetetlen, hogy az általunk javasolt terápia, • 
gyógymód, tehermentesítő, gyógyászati segédesz
köz tekintetében szakmailag felkészültek legyünk,  
ismerjük az ezzel kapcsolatos szakirodalmat, az 
előzetes szakmai tapasztalatokat, a várható eredmé
nyek prognosztizálásának elősegítése érdekében.

Nélkülözhetetlen az orvosi diagnózis és folyamatos • 
orvo si felügyelet.

Modellem kiválasztásakor a fenti körülmények figyelembe
vételével döntöttem.

Igen súlyos térdfájdalmakról panaszkodott, amikhez a 
bal sarok alkalmankénti zsibbadása, valamint egyéb 
reuma tikus panaszok, gyakori deréktáji fájdalom és fej
fájás társult. Mindezen panaszokat magas vérnyomás 
súlyosbította.
Modellem, egy népes családját igen lelkiismeretesen 
ellátó nagymama, a mindennapi főzés és háztartási 
munka minden nehézségével. A cipő alkalmazásával 
optimistán várom a fájdalmak enyhülését, és a 
minden napi életminőség javulását.


