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Влез във форма, съблечи пуловера
#съблечипуловера #stripyoursweater

Спортен
режим
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Здравословното отслабване задължително включва и активен 
тренировъчен режим. Упражненията в специално разработената 
Ulatea Slim Fitness Program са лесни за изпълнение у дома. За тях не 
ти е необходимо нищо повече от малко пространство и известна 
доза мотивация. 

По време на тренировките се старай да изпиваш поне 1/1,5 л вода.

Важно!
Винаги започвай тренировка с минимум 10 мин разгряване. 
Винаги завършвай тренировката с поне 3 – 5 мин разтягане. 

Инструкции:
1. Тренировъчната програма се изпълнява шест дни в седмицата 
(напр. понеделник – събота).
2. Продължителност на всяко упражнение 30 сек.
3. След като изпълниш дадено упражнение, премини незабавно 
към следващото.
4. След приключване на целия цикъл упражнения направи 1 мин 
почивка и повтори цялата серия още 2 пъти.
5. По време на изпълнение на упражненията, се стреми да правиш 
максимален брой повторения. 

*Преди да започнеш с тази програма, задължително се консултирай 
с личния си лекар.
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Бягане на едно място с високо вдигнати колене
Движи се, както когато бягаш на дистанция. 30 секунди

Клекове
Изнасяй таза назад, като се стремиш краката ти да образуват почти 
прав ъгъл. 30 секунди
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Напади с размяна на краката
Клекни, като изнесеш единия си крак напред, а другия поставиш 
като опора назад. Сгъни краката в коляното, така че да се образува 
прав ъгъл.  30 секунди

Странично завъртане към срещуположни страни
Целта ти е леко да отскочиш, за да пренесеш тежестта напред и 
лявата ръка да докосне десния крак и обратното. Редувай страните. 
30 секунди
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Раменно завъртане с размяна на коленете
Повдигай колене, колкото можеш по-високо, като се стремиш 
почти да докоснеш лактите с тях.  30 секунди

Коремни преси от тилен лег
Стреми се да приближаваш раменете към коленете колкото се 
може повече. 30 секунди
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Планк
Стойката на тялото трябва да образува хоризонтална повърхност. 
Стегни мускулите и задръж в тази позиция.  30 секунди


