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To nie jest tylko kolejny poradnik treningowy o tym
jak schudnąć.

Właśnie otrzymujesz ode mnie skuteczne i sprawdzone metody treningowe, dzięki którym zbudujesz
estetyczną i zgrabną sylwetkę w warunkach domowych. Aby ułatwić Ci poruszanie po tym e-booku,
uporządkowałem wszystkie ćwiczenia od wersji prostszych do coraz bardziej wymagających. Znajdziesz tu
mnóstwo zdjęć, opisów i krótkich filmów treningowych dotyczących wszystkich ćwiczeń zawartych
w niniejszym poradniku.

Dodatkowo,
przygotowałem
dla
Ciebie
4
różne,
przykładowe
plany
treningowe
z wykorzystaniem własnej masy ciała i gum oporowych (miniband i powerband). Każdy kolejny plan
treningowy jest coraz bardziej wymagający od poprzedniego i nastawiony jest w głównej mierze na
wykonywanie ćwiczeń w seriach łączonych / superseriach. Są to ćwiczenia wykonywane naprzemiennie
jedno po drugim po to, aby zintensyfikować pracę całego ciała. Stosowanie takiego modelu ćwiczeń
spowoduje:

✓
✓
✓
✓

zwiększenie intensywności Twojego treningu
spalenie większej ilości kalorii na każdej jednostce treningowej
skrócenie czasu treningu i maksymalną efektywność ćwiczeń
zgrabną, wzmocnioną i bardziej estetyczną sylwetkę

Na co dzień wkładam dużo pracy i zaangażowania w tworzenie materiałów, aby możliwie najlepiej
przekazywać Ci swoją wiedzę. Dlatego proszę Cię o nierozpowszechnianie i niekopiowanie treści bez mojej
zgody.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w poradniku treningowym ,,Idealna
sylwetka w domu ‘’ są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest
zabronione.

Pamiętaj! Przedstawione w poradniku informacje odnoszą się do aspektów zdrowotnych. Jeśli odczuwasz
jakąkolwiek dolegliwość fizyczną lub masz świadomość o występowaniu urazu / kontuzji / choroby,
skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie przez Ciebie
jakichkolwiek ćwiczeń i porad w praktyczny sposób, które opisałem w tym poradniku. Dołożyłem jednak
wszelkich starań, aby przekazać Ci w możliwie najbardziej przystępny sposób aktualne informacje
i sprawdzone przeze mnie ćwiczenia.

Dziękuję Ci za uszanowanie mojej pracy.

SPIS TREŚCI

1. Rozgrzewka funkcjonalna – stosuj te 10 prostych ćwiczeń przed treningiem głównym

2. Zgrabne i jędrne pośladki – poznaj ćwiczenia złożone i akcesoryjne w treningu pośladków

3. Płaski i mocny brzuch – przekonaj się o najskuteczniejszych ćwiczeniach mięśni brzucha

4. Smukłe i kobiece ramiona – poznaj sekrety treningu górnej części ciała we własnym domu

5. Przyspieszone spalanie – zwiększ intensywność treningu dzięki ćwiczeniom kondycyjnym

1. Rozgrzewka funkcjonalna

stosuj te 10 prostych ćwiczeń przed każdą częścią główną treningu

Każdy trening zaczynaj krótką i intensywną rozgrzewką. Nie tylko podniesiesz temperaturę swojego ciała, ale
również przygotujesz swoje mięśnie i stawy do coraz bardziej intensywnych ćwiczeń. Pamiętaj, że trucht na
bieżni czy jazda na rowerku stacjonarnym nie zapewnią Ci zwiększonych zakresów ruchu w stawach
ramiennych czy biodrowych. Nie wzmocnią efektywnie mięśni stabilizujących kręgosłup ani nie obudzą
całego ciała w kompleksowy sposób. Oczywistym jest, że poprzez przyspieszone tętno zaczniesz
intensywniej spalać kalorie, a Twoje mięśnie zostaną efektywniej odżywione i natlenowane. Jednak aby
w pełni przygotować się do części głównej treningu musisz naoliwić swoje stawy, uelastycznić mięśnie
i uruchomić wybrane struktury mięśniowe do pracy.

1. Wyprosty nóg leżąc

Połóż się na plecach. Przełóż gumę powerband o stopę i chwyć oba końce gumy. Zegnij jedną nogę w biodrze
prostopadle do tułowia, a drugą zostaw wyprostowaną. Utrzymuj stabilną pozycję ramion, a głowę połóż
swobodnie. Pracuj nad wyprostem i zgięciem w stawie kolanowym. Dąż do pełnego wyprostu w stawie
kolanowym i powtórz ruch 12-15 razy na każdą ze stron.

2. Odwodzenie nogi na zewnątrz

Trzymając wyprostowaną nogę w górze ustaw stopę równolegle względem podłogi (stopa flex). Złap oba
końce gumy przeciwną ręką. Kontrolowanym ruchem kieruj nogę na zewnątrz nie skręcając przy tym bioder.
Utrzymaj stabilną pozycję pośladków i kręgosłupa. Powtórz dokładnie każdy ruch po 15 razy na stronę.

3. Przywodzenie nogi do wewnątrz

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu – pozycję wyjściową stanowi wyprostowana noga
z piętą wskazującą suﬁt (stopa flex). Trzymaj oba końce gumy jedną ręką i tym razem wykonuj ruchy
przywiedzenia. Staraj się zawsze pracować w maksymalnych zakresach ruchu na jakie pozwala Ci
elastyczność Twojego ciała. Nie spiesz się, zawsze jakość ponad ilość!

4. Wyprosty obunóż w klęku podpartym

Ustaw się w pozycji klęku podpartego. Dłonie i kolana powinny być ustawione równolegle względem siebie
oraz na wysokości odpowiednio: barków i bioder. Wbij palce stóp w podłogę, a palce dłoni lekko rozszerz
i przyklej do podłogi jak przyssawki. Ustaw kręgosłup w jednej linii i trzymaj napięte mięśnie ramion, brzucha
i pośladków. Odrywając kolana od podłogi odepchnij się rękoma i wykonaj płynny ruch: a) unieś wysoko
pośladki wbijając pięty w podłogę, b) schowaj głowę między ramionami i wydłuż kręgosłup, c) wykonaj pełen
wydech. Poczujesz zapewne rozciąganie łydek, okolicy dołu podkolanowego i tylnej części ud. Wróć do
pozycji wyjściowej (z kolanami nad podłogą) wykonując kontrolowany wdech. Powtórz ten ruch 10-12 razy.

5. Rozciąganie kanapowe

Ustaw obie stopy na szerokości bioder: jedną na podłodze, a drugą zegnij w stawie kolanowym i zaprzyj
o ścianę. Skieruj oba kolce biodrowe i klatkę piersiową w przód. Napnij pośladki i podwiń lekko kość
ogonową. Unieś obie ręce nad głowę rozciągając lekko gumę powerband. Wyciągnij cały kręgosłup
i kontroluj oddech. Wykonaj 10-15 głębokich oddechów czując rozciąganie przedniej części ud, po czym
wolno zamień strony.

6. Naprzemienne otwieranie klatki w wykroku

Utrzymując pozycję podporu (pompki) ustaw jedną stopę na wysokości dłoni po zewnętrznej stronie.
Przenieś lekko środek ciężkości na przednią nogę, a tylną wyprostuj w stawie kolanowym. Napnij pośladki
i wyciągnij cały kręgosłup. Osoby zastałe już w tej pozycji będą czuły mniej lub bardziej przyjemne rozciąganie
mięśni ud i przywodzicieli. Przy tak ustalonej pozycji otwórz odcinek piersiowy kręgosłupa kierując ramię
i wzrok w górę. Wykonaj 10 ruchów na każdą ze stron i pamiętaj! Budowa mobilności
i elastyczności ciała na stabilnej pozycji to podstawa prozdrowotnym podejściu do treningu.

7. Otwieranie klatki z gumą oburącz

Chwyć gumę powerband za oba końce i ustaw ją lekko rozciągniętą na wysokości swojego wzroku. Możesz
to ćwiczenie wykonać zarówno siedząc, stojąc lub też będąc w pozycji przysiadu wykrocznego. Ściągnij
łopatki lekko w dół i wypchnij klatkę piersiową, pamiętając o odpowiednim ustawieniu kręgosłupa
lędźwiowego i pośladków. Podczas całego ruchu Twoje nadgarstki powinny być stabilne i stanowić
przedłużenie ramion, a łokcie lekko zgięte. Obszernym ruchem zacznij rozciągać mięśnie klatki piersiowej.
Nie zmieniaj ustawienia ramion i wykonaj 10 kontrolowanych powtórzeń.

8. Rozciąganie gumy nachwytem / podchwytem do klatki

Jest to kolejne świetne ćwiczenie przeciwdziałąjące garbieniu się. Poprzez rozciąganie gumy do klatki
piersiowej wzmacniasz mięśnie pleców i ramion, m.in: czworoboczny, równoległoboczny, naramienne
i mięśnie okalające łopatki. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu – ustaw odpowiednio cały kręgosłup
i wypchnij lekko klatkę. Dotknij rozciąganą gumą okolic mostka. Ustabilizuj tak napiętą sylwetkę i poczuj
pracę środkowej części pleców. Kontrolowanym ruchem wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj 10-15
powtórzeń.

9. Rozciąganie gumy zza głowy

Jest to bardzo podobne ćwiczenie do poprzedniego. Zazwyczaj radzę wykonywać oba te ćwiczenia
następujące jedno po drugim, aby rozruszać łopatki i całe ramiona w różnych płaszczyznach. Tym razem
rozciągaj gumę powerband znad wysokości głowy do okolic środkowej części pleców inicjując ruch z pracy
łopatek. Kontrolując ustawienie całego ciała wykonaj 10-15 dokładnych powtórzeń.

10. Rozciąganie gumy po przekątnych

Kolejne ćwiczenie wzmacniające obręcz barkową: ustaw się w pozycji siedzącej, stojącej lub przysiadu
wykrocznego i chwyć gumę przechwytem (górna dłoń – w podchwycie, dolna – w nachwycie). Ustaw pozycję
obręczy barkowej, klatki i bioder. Rozciągaj gumę w równym tempie po przekątnej (bark i biodro leżące
przeciwnie powinny stanowić tor ruchu gumy). Wykonaj po 10 ruchów na każdą ze stron przez co wzmocnisz
swoje ramiona i łopatki w zdrowy i efektywny sposób!

Krótkie podsumowanie

W zasadzie tak kompleksowa rozgrzewka z jedną gumą powerband i własną masą ciała może stanowić
podstawę do dalszej części treningu lub porannego rozruchu. Płynne wykonywanie tych ćwiczeń sprawi, że
nabierzesz większej elastyczności i stabilności w całym ciele, co przełoży się bezpośrednio na Twoje lepsze
funkcjonowanie w dniu codziennym.

Dziękuję Ci za poświęcenie Twojego czasu i przeczytanie fragmentu mojego e-booka. Mam
nadzieję, że przedstawione przeze mnie ćwiczenia są dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Jeśli
będziesz miał(a) jakiekolwiek pytania, nie krępuj się napisać do mnie prywatnie. Na pewno
odpowiem na Twoją wiadomość i postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zakup pełną wersję materiałów, w których znajdziesz
ponad 50 ukierunkowanych ćwiczeń, atrakcyjne zniżki i materiały promocyjne!

Pamiętaj, że dzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w mediach
społecznościowych:

Zapraszam Cię również serdecznie na moje autorskie szkolenia
i warsztaty treningowe w Profi Fitness School Poland.
W pełnej wersji poradnika otrzymasz kody zniżkowe na szkolenia
z gum oporowych, kettli, taśm TRX czy treningu funkcjonalnego 😊
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