
Masai Barefoot Technology
6 kysymystä ja 6 vastausta



MITEN MBT PHYSIOLOGICAL FOOTWEAR POIKKEAA 
TAVALLISISTA KENGISTÄ?

Tasapainon säilyttäminen seistessä ja kävellessä vaatii kehossa 
monen vakauttavan lihaksen aktivoitumista ja yhteistoimintaa.

Tavalliset kengät tukevat niveliä ja vakauttavat jalkaa 
epäluonnollisella tavalla. Vakauttavat lihakset heikkenevät 
ja menettävät toimintakykyään, josta voi seurata monia nyky-
päivän terveysongelmia, kuten selkä- ja nivelvaivoja.

Nämä haitat voidaan melko helposti torjua aktivoimal-
la kehon vakauttavat järjestelmät. Tämä onnistuu MBT 
physiological footwear´in avulla. MBT:t jalassa syntyy luonnol-
linen, epävakaa tilanne, joka aktivoi tasapaino- ja ryhtilihak-
set. Keho hakee automaattisesti tasapainoa joka askeleella.
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MITEN MBT VAIKUTTAA KEHOON?

MBT:n suuren eron tavalliseen jalkineeseen verrattuna huo-
maa heti jalkaan laitettaessa: on kuin kulkisi paljain jaloin 
pehmeässä sammaleessa tai hiekkarannan hiekassa 
– tunne on samalla hyvin mukava ja haastava koko keholle. 
Jokainen askel on pieni harjoitus.

MBT:n harjoitusvaikutus tuo lukuisia hyötyjä. Kävely ja ryhti 
paranevat huomattavasti. Samalla vähenevät selän ja nivelten 
rasitukset. Lukuisten lihasten aktiivisuus lisääntyy sekä seis-
tessä että kävellessä. Tämä vuorostaan stimuloi verenkiertoa, 
aineenvaihduntaa ja palautumista kuormituksen jälkeen. Kas-
vanut lihastyö kiinteyttää ja parantaa lihasten joustavuutta.
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MITEN MBT SYNTYI?

Tuotteen kehittäjä on sveitsiläinen insinööri Karl Müller, joka 
oleskellessaan pidemmän ajan Koreassa kamppaili kivuliaitten 
jalka-, polvi- ja selkävaivojensa kanssa. Hän huomasi kuitenkin 
näiden kipujen vähenevän kulkiessaan avojaloin riisipeltoja 
pitkin. Yrittäessään ymmärtää syyn tähän ilmiöön hän kuuli 
itäafrikkalaisesta masaiheimosta. Tyypillistä masaille on kehon 
ylpeä asento ja hyvä ryhti, jotka tekevät mahdolliseksi pitkien-
kin matkojen taittamisen avojaloin raskaita taakkoja kantaen. 
Masaiheimo saa meidät ymmärtämään miten ihmiset ovat liik-
kuneet luonnollisessa ympäristössään jo tuhansia vuosia.

Karl Müllerin idea lähti masaiden tyypillisestä arjesta. 
Kulkeminen avojaloin pehmeällä, luonnollisella alustalla 
pakottaa kehon joka askeleella hakemaan tasapainoa.

Palattuaan Sveitsiin Karl Müller ryhtyi kehittämään kenkää, 
jonka pohja muuttaisi yksitoikkoiset ja kovat alustat luonnol-
lisen pehmeiksi ja vaihteleviksi. Usean vuoden tutkimuksen 
ja kehitystyön tuloksena syntyi Masai Barefoot Technology 
valmiina esiteltäväksi markkinoille 1996.
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Sisäpohjallinen

Tuki: TPU:sta (termoplastinen polyuretaani) 

ja lasikuidusta valmistettu tuki tuo pohjallis-

rakenteeseen tarvittavan lujuuden. Se myös 

varmistaa jalkaterän luonnollisen liikeradan 

joka askeleella ja optimoi paineen jakautu-

misen koko pohjalliselle.

Keskipohjallinen: PU:sta (polyure-

taani) valmistettu keskipohjallinen, 

jossa tasapainokohta: keskipohjal-

liseen integroitu tasapainoprofiili 

jalkapöydän alla vaatii aktiivisen 

liikeradan joka askeleelta ja akti-

voi suuren määrän tasapainottavia 

lihaksia koko kehossa sekä kävel-

lessä että seistessä.

Masai Sensor: Masai Barefoot Technologyn sydän on Masai Sensor. 

Se tuottaa miellyttävän tuntoaistimuksen, joka muistuttaa kävelemistä 

hiekkarannalla tai pehmeällä sammaleella ja luo luonnollisen epätasa-

painon, johon keho reagoi automaattisesti lihastoimintaa lisäämällä.

Ulkopohja



KYSYMYS

MITEN MBT VAIKUTTAA?

MBT:n vaikutuksen salaisuus piilee patentoidussa poh-
jan rakenteessa. Koko teknologian ydin, kantapäätyyny 
Masai Sensor, luo välipohjan ja kovikkeen kanssa luonnolli-
sen ja mukavan askelalustan.

Pohjan rakenne luo luonnollisen epävakaisuuden, joka 
seistessä ja kävellessä aktivoi ja kehittää kehon omaa, 
tasapainottavaa lihasjärjestelmää. Tästä juontaa Masai 
Barefoot Technology:n myönteinen vaikutus elimistöön.



KYSYMYS
KUKA KÄYTTÄÄ MBT-TUOTTEITA?

Kaikkia MBT-tuotteita käyttäviä yhdistää tahto voida hyvin ja 
tehdä jotain hyvinvointinsa kohentamiseksi!

Moni löytää MBT:t vasta hakiessaan lievitystä alaraajo-
jensa ja selkänsä kipuihin ja vammoihin. Joillekin MBT:t
antavat välitöntä apua mutta useammalla vasta käyttöön har-
jaantuminen tuo hyödyn.

MBT:n käyttö yleistyy kuitenkin eniten niiden ihmisten 
joukossa, jotka tahtovat parantaa elämänlaatuaan lisään-
tyneellä fyysisellä aktiivisuudella. MBT voi alentaa liikkeelle 
lähdön kynnystä ja tehdä askeleistasi miellyttävämmät. Yksitoik-
koisilla, kovilla alustoilla kuten betonilla, klinkkerillä ja asfaltilla kul-
kiessa sitä yksinkertaisesti havahtuu huomaamaan miten fantasti-
nen tuote MBT on. Mieti paljonko seisot tai montako askelta otat 
yhden päivän aikana. MBT:llä voit tehdä sen terveyttäsi edistäen.

Moni kokee, että aika ei riitä säännölliseen kuntoiluun. MBT:n 
tuotteet eivät korvaa riittävää liikuntaa, mutta voivat osaltaan 
lievittää vähäisen liikkumisen haittoja tuki- ja liikuntaelimistölle.

Urheilijat harrastetasosta huippuihin, käyttävät MBT-tuotteita koor-
dinaatio- ja tasapainoharjoittelunsa tueksi, harjoittelun/kilpailun 
aiheuttamasta fyysisestä kuormituksesta palautumisen nopeutta-
miseksi sekä loukkaantumisten jälkeisen kuntoutuksen yhteydessä.





KYSYMYS

MINKÄLAISIA MBT-MALLEJA LÖYTYY?

MBT on erittäin tehokas ja tarkoituksenmukainen tuote – ei 
kenkä, sanan perinteisessä merkityksessä, vaan jalassa pidet-
tävä harjoitusväline.

MBT-malleja on suunniteltu työhön, arkeen, urheiluun 
ja vapaa-aikaan, mutta niiden toimintaperiaatteissa ei 
ole eroja. Miesten ja naisten mallit ovat kuitenkin rakennettu 
eri lesteillä, jalkojen anatomian mukaisesti.

Ajankohtaiset, saatavilla olevat mallit löytyvät osoitteesta: 
www.mbt-info.fi. Mallistot voivat vaihdella paikkakunnittain.
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MBT SUOMI OY
Itälahdenkatu 22b
00210 Helsinki

Sähköposti: info@swissmasai.fi
www.swissmasai.fi

MBT-tuotteita myyvät alan asiantuntijat, kenkä- ja 
urheiluliikkeet. Kaikki jälleenmyyjät koulutetaan. 
Yleiskatsaus jälleenmyyjistä löytyy osoitteesta 
www.swissmasai.fi

Käytettäessä MBT-tuotteita lääketieteellisten erityis-
ongelmien hoitoon, on tärkeää, että tämä tapahtuu 
yhteistyössä lääketieteellisen koulutuksen saaneen 
ja MBT:n kouluttaman henkilöstön kanssa.


