Full Body Workout
SEXY BODY

TRENUJ W DOMU - SPRAWDZONY PLAN TRENINGOWY

Trening, który za chwilę wykonasz ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na całe ciało.
Ćwiczenia które zobaczysz w planie treningowym są przede wszystkim skuteczne!
Ich wykonanie jest stosunkowo ciężkie jednak jestem pewna, że każda kobieta
jest w stanie je wykonać.
Ponadto te ćwiczenia są idealne dla osób które wiele godzin w ciągu dnia spędzają przed biurkiem.

Cechy ćwiczeń z którymi zapoznasz się poniżej:
- ćwiczenia globalne tj. przysiad – dbają o mobilność i cały aparat ruchu
- wzmacniają strefę core – podpór przodem
- dbają o poprawność pozycji – unoszenie ramion przed siebie w opadzie tułowia
- poprawiają koordynację ruchową – zakroki z ciosem
- angażują do pracy najbardziej lubiane przez nas części ciała – pośladki, brzuch
oraz ramiona 😉
- pamiętaj, aby przed treningiem zrobić dobrą rozgrzewkę, która przygotuje cię do
wykonania mocnego treningu

Wskazówki do treningu:
- poniżej znajdziesz ćwiczenia które są przedstawione na fotograﬁach
- sposób wykonania każdego ćwiczenia jest dokładnie opisany - do treningu
potrzebujesz dwóch butelek 0,5L wody.
- pod każdym ćwiczeniem znajdziesz UWAGI – są to detale na których musisz
się skupić
- ten trening możesz wykonywać nawet codziennie, nie zapomnij jednak
o odpoczynku oraz ważnych elementach jak np. stretching i rolowanie
- każde ćwiczenie wykonaj w 2 seriach (na nogę/stronę) po 20 powtórzeń (na
nogę/stronę)
- przerwy pomiędzy seriami to 45 sekund a po skończonym ćwiczeniu 60 sek,
możesz regulować trudność wykonywanego treningu poprzez zwiększenie
lub zmniejszenie ilości serii oraz powtórzeń lub przez wybranie cięższych
butelek wody, czy hantli
* Wykonując ten trening musisz być w pełni świadoma swojego stanu
zdrowia.
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Ćwiczenie 1
Zakroki + cios prosty z butelkami wody w dłoniach
Wykonaj w 2 seriach (na nogę) po 20 powtórzeń (na nogę)

OPIS ĆWICZENIA
Przyjmij pozycję w lekkim rozkroku i wykonaj zakrok oraz jednocześnie cios prosty.
Zakroki wykonuj dalekie i nie uderzaj kolanami o podłoże.

UWAGI
Butelki stale trzymaj w dłoniach na wysokości ramion.
Nie wykonuj przeprostów w stawach łokciowych.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 2
Przysiad + uniesienie ramion nad głowę z butelkami wody w dłoniach
Wykonaj w 2 seriach po 20 powtórzeń

OPIS ĆWICZENIA
Stań w rozkroku poprzecznym ze stopami skierowanymi na zewnątrz. Szerokość
rozstawu stóp – szersza niż rozstaw ramion. Wykonaj przysiad i przytrzymaj tą pozycję
a w tym czasie wykonaj uniesienie ramion z butelkami wody nad głowę.

UWAGI
Butelki stale trzymaj w dłoniach na wysokości ramion.
Nie wykonuj przeprostów w stawach łokciowych.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 3
Wykroki ze skrętem tułowia z butelkami wody w dłoniach
Wykonaj w 2 seriach (na nogę) po 20 powtórzeń (na nogę)

OPIS ĆWICZENIA
Stań w lekkim rozkroku i wykonaj wypad (wykrok) nogi oraz jednoczesny skręt tułowia.
Nie uderzaj kolanami o podłoże. Wykonuj długie wykroki. Stopa nogi wykrocznej
powinna być stale przy podłodze.

UWAGI
Zwracaj uwagę na tor ruchu kolan który wyznaczają palce stóp.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 4
Naprzemienne wymachy ramion ze skrętem z podporze przodem
Wykonaj w 2 seriach (na rękę) po 20 powtórzeń (na rękę)

OPIS ĆWICZENIA
Przyjmij pozycję w podporze przodem – pamiętaj o kontrolowaniu mięśni brzucha oraz
pośladków. Przenieś ciężar ciała na jedno ramię i wykonaj skręt tułowia + wymach
ramienia. Wykonuj ten ruch naprzemiennie na prawą i lewą stronę.

UWAGI
Nie pogłębiaj lordozy lędźwiowej i nie wykonuj przeprostów w stawach łokciowych.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 5
Pompki na kolanach
Wykonaj w 2 seriach po 20 powtórzeń

OPIS ĆWICZENIA
Przyjmij pozycję w klęku podpartym, następnie obniż biodro tak aby tułów i nogi stanowiły
jedną linię – brzuch aktywny. Dłonie rozstaw na szerokości swoich ramion. Wykonaj zgięcie
stawów łokciowych i zbliż ciało do podłoża lecz nie puszczaj napięcia – zrób pompkę.

UWAGI
Podczas wyprostu stawów łokciowych nie wykonuj przeprostów i nie pogłębiaj
lordozy lędźwiowej w czasie trwania ćwiczenia.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 6
Unoszenie ramion przed siebie w opadzie tułowia
z butelkami wody w dłoniach
Wykonaj w 2 seriach po 20 powtórzeń

OPIS ĆWICZENIA
Przyjmij pozycję w opadzie tułowia, ramiona luźno przed sobą. Unieś ramiona przed siebie, łokcie
lekko zgięte. Unieś ramiona nad głowę i przytrzymaj końcową fazę koncentryczną przez 2 sekundy.

UWAGI
Głowa stanowi jedną linię z linią tułowia.

Przerwa między seriami:

45sek

Ćwiczenie 7
Skłony tułowia z ramionami przed siebie
z butelkami wody w dłoniach
Wykonaj w 2 seriach po 20 powtórzeń

OPIS ĆWICZENIA
Przyjmij pozycję w leżeniu tyłem i unieś nogi tak, aby kąt pomiędzy grupą kulszowo-goleniową a łydkami
stanowił około 90 stopni. Kąt około 90 stopni utrzymuj również pomiędzy linią brzucha a linią przodu ud.
Następnie wyciśnij butelki wody przed siebie i utrzymuj. Z tej pozycji zacznij wykonywać skłony tułowia.

UWAGI
Głowa stale przyciągnięta w kierunku klatki piersiowej, nie odkładaj jej do podłogi
po każdym skłonie tułowia. Łokcie stale lekko zgięte.

Przerwa między seriami:

45sek

Sprawdź również inne treningi:
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www.KuzniaLodz.pl/sklep

Treningi dla Kobiet

