
GYROTONIC® 
Tot comença quan JULIU HORVATH , un ballarí romanès d’elit, investiga sobre com recuperar-se de 
les seves greus lesions, i sobre la millora de la condició física dels seus companys ballarins i 
d’esportistes d’altres disciplines.  

Dissenya una aparell (noble, és a dir, construït només amb fusta i ferro) per dur a terme la Metodologia 
GYROTONIC®, basada en els principis de la natació, la dansa i el ioga. L’aparell facilita als usuaris 
estirar i enfortir els músculs, al mateix temps que estimular i reforçar els teixits connectius en, i al 
voltant de, les articulacions del cos. Aquests exercicis es sincronitzen amb els patrons de respiració 
corresponents, augmentant així l'estimulació aeròbica i cardiovascular, i promovent el rejoveniment 
neuro-muscular.  

Aquesta metodologia és apta per a totes les persones i totes les edats. És un sistema de treball 
complert amb un ampli repertori d'exercicis, subtils però potents, destinats a recrear la harmonia 
corporal.   

L’entrenament és personalitzat, en sessions d’una hora i acompanyat d’un entrenador titulat, que 
permet un treball complert a través d'una amplia gama d'exercicis destinats a re-esculpir la silueta, 
rectificar la postura i millorar la vitalitat i l'elasticitat. Prevé i recupera lesions i/o postures incorrectes, 
enforteix i allarga la musculatura i les articulacions... 

BENEFICIS  

La metodologia GYROTONIC® és un sistema d'exercicis fets amb l’aparell que faciliten que el cos vagi 
més enllà dels seus límits de cada moment, i així es millora el funcionament harmoniós de tot el cos. 
Les conseqüències d'un treball sedentari, l'estrès, els trastorns relacionats amb l'envelliment..., afecten 
negativament l'eficiència i la qualitat de vida. El sistema d'expansió GYROTONIC® és el mètode més 
sofisticat (però al mateix temps senzill de fer) i eficaç per resoldre tots aquests problemes mitjançant 
l'adopció de beneficis com ara:  

• postura correcta  
• músculs tonificats  
• columna vertebral forta i flexible  
• articulacions mòbils i sanes  
• harmonia física  
• major control psicofísic  
• l'equilibri i coordinació neuromuscular 
• ... 

A més, la pràctica del GYROTONIC® millora, a través de l'estimulació aeròbica i cardiovascular, la 
circulació de la sang, dels fluids limfàtics i de l'energia.  

LA MEVA EXPERIÈNCIA 

Després dels efectes negatius d’haver sigut ballarina professional, m’interesso per aquesta tècnica com 
pacient-alumne. Ràpidament constato en mi mateixa l’eficàcia del sistema i decideixo seguir la formació 
professional per poder transmetre a altres persones els grans beneficis que suposa la pràctica del 
GYROTONIC®.   

Aquests darrers tres anys he anat ampliant la formació amb cursos específics, i he pogut gaudir dels 
sorprenents resultats en els meus alumnes, tant en persones amb dolor, on des de les primeres 
sessions ha disminuït considerablement, o en persones mes atlètiques, que han descobert i adquirit 
consciencia corporal que han pogut aplicar per millorar el seu entrenament habitual (córrer, tenis, futbol, 
dansa...). També en alumnes amb hèrnies discals, on els seus metges han apreciat molt els bons 
resultats, i en persones grans, que ja no contemplaven practicar cap exercici i que han trobat en el 
GYROTONIC® una manera d’estar en forma i de millorar la seva qualitat de vida.  

ROSER MALAGARRIGA , instructora qualificada degudament titulada 


