HUCO SPORT-PROFIILI

Löydä oma liikuntatyylisi, koe liikunnan ilo ja tunne olosi paremmaksi - huco sport-profiilin avulla
huco sport -profiilin avulla tunnistat motivaatiotasi vahvistavan ja mielekkään tavan harrastaa liikuntaa.
Profiili auttaa sinua tunnistamaan motivaatiotasi tukevat tekijät, jotta tiedät miten liikkua omalla tyylilläsi. Opit asettamaan juuri sinua motivoivat tavoitteet, suunnittelemaan liikunnan osaksi arkea sinulle sopivalla tavalla ja Välttämään
sinulle tyypilliset kompastuskivet mielekkäällä tavalla.
Kun liikut sinulle luontaisella tyylillä, koet liikunnan iloa ja onnistumisia. Liikut monipuolisemmin ja saat parempia tuloksia.

„Löydä itsestäsi liikkuja. Profiilin avulla löydät ne lajit, jotka
ovat sinulle hauskoja ja joissa
tunnet olosi hyväksi.“

85,0 % profiilin tehneistä pitää profiilia erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.
94.3 % mielestä profiili kuvaa häntä erittäin hyvin tai hyvin.
”Hieno palvelu, joka antaa mielestäni oikeanlaisen kuvan liikuntakäyttäytymisestäni - suosittelen todellakin.”
- Mies, 40 v.
”Se oli yllättävänkin osuva minun kohdallani. Hyötyä koin saavani tiedosta, mitä se kertoi profiilistani ja siitä, että mikään profiili ei ole oikea tai väärä; vain erilainen. Koin profiilin vapauttavaksi: nyt tiedän, mikä minua eniten motivoi ja
ymmärrän, miksi jokin asia ei kerta kaikkiaan miellytä - eikä sitä kannata siis pakolla tehdä .”
- Nainen, 43 v.
huco sport-profiili on itsearvio ja siten työkalu, jonka avulla ohjaat itseäsi, liikkumaan mielekkäämmin, tehokkaammin ja turvallisemmin.
Profiili perustuu Roger Sperryn ja Paul McLeanin tutkimuksiin, joiden pohjalta on
luotu neljä päätyyliä. Kunkin henkilökohtainen tyyli on päätyylien ainutkertainen yhdistelmä.
Profiili ei kerro luonteenpiirteistäsi vaan luontaisesta tyylistäsi ajatella ja toimia.

HUCO SYÖ OIKEIN -RUOKAILUTOTTUMUSKARTOITUS
Kartoita syötkö oikein
huco syö oikein –profiili antaa sinulle silmiä avaavan kokonaiskuvan ruokailutottumuksistasi. Mitä ja miten syöt.
Ruokailutottumuksesi ovat vuosien varrella opittu tapa. Niiden muuttaminen
vaatii nykyisten tottumusten tiedostamista.
• Miten syöt—osiossa kartoitetaan syömistyyliä, mahdollisia haasteita ja ruokailurytmiä.
• Mitä syöt –osiossa tuloksia verrataan Harvard Medical Schoolin suosituksiin.
Osa-alueiden välillä on syy-seuraus suhteita, joiden tunnistaminen on edellytys
muutoksissa onnistumiselle.

HUCO PAINONHALLINTA-PROFIILI
Näe laihduttaminen uudessa valossa.
huco painonhallinta-profiilin avulla tunnistat painonhallintaan liittyvät haasteet ja mitä jo teet oikein.
huco painonhallinta-profiili auttaa sinua löytämään sen osa-alueen, jossa sinun
on ensin tehtävä muutoksia, kun haluat pudottaa painoasi.
• syöminen
• liikunta
• suhtautuminen arkielämään
Osa-alueiden haasteet linkittyvät toisiinsa ja ensin on löydettävä mikä haasteista on ytimessä. Niin saat pitkäkestoisen tuloksen painonhallinnassa.

MITÄ MIELTÄ ASIAKKAAMME OVAT PROFIILEISTA
Profiili vahvistaa mielikuvaa itsestä liikkujana, jonka perusteella on helpompi on helpompi löytää itselle mielekkäät ja motivoivat liikuntamuodot.
Nainen, 28 v.

Sain tukea sille, mikä minua motivoi. Ostin sitten teknisiä härpäkkeitä ja ne toden totta ovat auttaneet minua jaksamaan.
Ennen en uskonut niiden tehoon, vaan pidin niitä snobbailuna
- Mies, 40 v.

Profiili antaa potkua ja monipuolistaa omaa liikkumista
tarkoituksenmukaisemmaksi. Uusia ajatuksia herättävää
kartoitusta liikuntatottumuksista .
Mies, 38 v.

Elämäntapa muutoksen käynnistyi ja profiili oli konkreettisesti muistuttamassa siitä, mikä on kunnossa ja mitä
parantaa jatkossa .
Nainen, 47 v.

HUCO HYVINVOINNIN 360-PROFIILI
Kokonaisvaltainen kartoitus fyysisen hyvinvoinnin osa-alueista.
huco hyvinvoinnin 360° -profiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeä, jotta kullekin henkilölle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet.
Profiilissa käydään läpi:
• Luontainen tyyli (huco sport– tai vähän liikkujaprofiili)
• Ruokailutottumukset
• Liikuntatottumukset
• Lepo ja palautuminen.

Kyselyssä on myös osio, jolla kartoitetaan asiakkaan luontainen tyyli viestiä ja toimia. Tätä tietoa käytetään hyväksi, kun tuloksesta keskustellaan, jotta asiakkaan motivaatio saadaan herätettyä ja löydetään oikeat hyvinvointia
tukevat toimintatavat. Luontainen tyyli kertoo siitä, miten ja minkälaista tietoa kukin tarvitsee motivaationsa vahvistukseksi ja miten meidän on hyvä toimia, jotta motivaatiomme ei häviä matkan varrella.

Hyödyt
Tuloksena syntyvä raportti lisää asiakkaan itsetuntemusta, koska siihen tulostuu asiakkaan vahvuudet ja heikkoudet – mitään kaunistelematta. Kun asiakas oppii tunnistamaan oman luontaisen tyylinsä, hän ymmärtää mitkä asiat vievät hänen energiaansa ja mitkä tuovat hänelle energiaa. Hyvä itsetuntemus on itsensä johtamisen edellytys.
Mitä paremmin asiakas oppii johtamaan itseään hyvinvoinnin eri osa-alueilla sitä paremmat ja pitkäkestoisemmat
tulokset saadaan.
Itsensä johtamista on esimerkiksi se, että asiakas osaa – luontaisen tyylinsä tuntien - tietoisesti valita oikeat toimintatavat ja välttää niitä, jotka syövät hänen motivaatiotaan. Hyvinvointia vahvistavien uusien tapojen oppiminen on usein haasteellista. Onnistumisen mahdollisuutta lisää se, että tapoja opetellaan itselle luontaisella tavalla.
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