
JUŻ JEST DOSTEPNY POLAR VERITY SENSE

optyczny sensor tętna – wygodny, łatwy w użyciu i dokładny

Polar Verity Sense to najnowszy produkt 

marki POLAR, światowego lidera technologii 

do pomiaru tętna oraz monitorowania 

aktywności.

ź UNIWERSALNOŚĆ – do każdego sportu, nie ograniczając swobody ruchów.

ź WYGODA – po założeniu i naciśnięciu przycisku rozpoczyna rejestrację.

ź PRECYZJA – zmienia treningi w precyzyjne, konkretne dane.

ź ŁĄCZNOŚĆ – z aplikacjami, zegarkami sportowymi, sprzętem na siłowni, 

wykorzystując transmisje Bluetooth i ANT+.

Ultra-kompaktowy Verity Sense otwiera świat nowych możliwości dzięki 

precyzyjnemu pomiarowi tętna na ramieniu (w sportach gdzie pomiar na klatce 

piersiowej lub nadgarstku nie jest możliwy czy wygodny) lub na skroni (pływanie). 

Innowacyjny sensor oferuje długi czas pracy (do 20 godzin), duży zasięg (do 150 m.) 

oraz zwiększoną pamięć (16 MB). POLAR Verity Sense sprawdza się doskonale dla 

trenerów, jako narzędzie do śledzenia, w czasie rzeczywistym,  tętna u zawodników 

w sportach drużynowych. Po zgraniu do bezpłatnych aplikacji, zapisanych w 

sensorze tętna treningów, możliwa jest ich wszechstronna analiza.

POLAR Verity Sense, zegarki sportowe oraz inne sensory tętna i komputery 

rowerowe są dostępne w sklepie www.bemadlazdrowia.pl. Zapraszamy!!!
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komputery rowerowe są dostępne w sklepie www.bemadlazdrowia.pl. 
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TRENUJ Z GŁOWĄ, KONTROLUJĄC SWOJE TĘTNO

Mianem tętna określa się liczbę uderzeń serca w ciągu minuty. Dwa 
najczęstsze sposoby jego przedstawiania to liczba uderzeń na minutę oraz 
procentowa wartość tętna maksymalnego danej osoby. Po wprowadzeniu danych, 
tętno maksymalne (HRmax) obliczy automatycznie bezpłatna aplikacja: Polar Flow, 
Polar Beat, Polar Team. Można to zrobić też samodzielnie, stosując np. wzór: 
208 – (0,7 x wiek) = tętno maksymalne .

Tętno jest indywidualnym wskaźnikiem treningowym, pozwalającym 
monitorować i kontrolować intensywność treningu. Wybierając cel aktywności 
fizycznej i ćwicząc w odpowiedniej strefie tętna, trening będzie racjonalny, 
bezpieczny i spełni oczekiwania ćwiczącego.

STREFA TĘTNA 2 - LEKKA: 60-70% TĘTNA MAKSYMALNEGO

Korzyści: rozwija wytrzymałość ogólną, poprawia zdolność organizmu do 
wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii (spalanie tłuszczu).

Odczucia: lekki oddech, małe obciążenie mięśni, niewielkie pocenie się.

Zalecana dla: każdego w trakcie dłuższych, często powtarzanych treningów oraz  
treningów regeneracyjnych.

STREFA TĘTNA 3 - UMIARKOWANA: 70-80% TĘTNA MAKSYMALNEGO

Korzyści: buduje wytrzymałość tlenową, wzrastające stężenie mleczanu we krwi, 
który jest wykorzystywany jako dodatkowe źródło energii, bez spadku 

efektywności.

Odczucia: swobodny oddech, lekkie zmęczenie mięśni, umiarkowane pocenie się.

Zalecana dla: sportowców pragnących poprawić swoje wyniki, przygotowujących 
się do startów 

STREFA TĘTNA 4 - INTENSYWNA: 80-90% TĘTNA MAKSYMALNEGO

Korzyści: poprawia wydolność i wytrzymałość specjalną, organizm uczy się lepiej 
wykorzystywać węglowodany do wytwarzania energii.

Odczucia: ciężki oddech, zmęczenie mięśni.

Zalecana dla: doświadczonych sportowców w trakcie całego sezonu.

STREFA TĘTNA 5 - BARDZO INTENSYWNA: 90-100% TĘTNA MAKSYMALNEGO

Korzyści: wspomaga trening wytrzymałości szybkościowej, wzrastający poziom 
mleczanu uniemożliwi w końcu kontynuowanie takiego treningu przez dłuższy czas.

Odczucia: intensywny oddech z utratą tchu, zmęczenie mięśni.

Zalecana dla: doświadczonych i wytrenowanych sportowców, podczas bardzo 
krótkich interwałów.

STREFA TĘTNA 1 - BARDZO LEKKA:  50-60% TĘTNA MAKSYMALNEGO 

Korzyści: wspomaga regenerację organizmu, rozgrzewa mięśnie przed treningiem. 

Odczucia: normalny oddech, znikome obciążenie mięśni.

Zalecana dla: każdego w trakcie treningów regeneracyjnych.
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