
PLAN TRENINGOWY DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
DLA MAKSYMALNYCH EFEKTÓW W UTRACIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Zestaw ćwiczeń, który wykonasz wszędzie! Proste ćwiczenia, a jednak bardzo skuteczne!

WAKACYJNY FIT PROGRAM

TURBO SPALANIE

2-3 razy w tygodniu w serii:
10 min rozgrzewka: trucht / skakanka

4 serie x 6 ćwiczeń. 
Odpoczynek pomiędzy seriami: 2-3 minuty

1 seria - 30 sekund pracy / 10 sekund  przerwy
2 seria - 40 sekund pracy / 20 sekund  przerwy
3 seria - 50 sekund pracy / 30 sekund przerwy
4 seria - 60 sekund pracy / 40 sekund przerwy

Bieg bokserski

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, tułów 
wyprostowany, stopy w lekkim rozkroku.

Ruch: bieg w miejscu – kolana wysoko, 
połączony z naprzemiennymi wyprostami 
ramion w przód (ciosami prostymi).

Wykroki w przód

Pozycja wyjściowa: stanie prosto 
ze stopami rozstawionymi na szerokość 
barków.

Ruch: naprzemiennie wykrok w przód
i powrót do pozycji wyjściowej, raz jedna 
noga, potem druga. 

WAŻNE! opuszczaj tylne kolano w kierunku 
podłoża i utrzymując przednią piszczel
jak najbardziej pionowo.

Mountain Climber 

Pozycja wyjściowa: podpór przodem.

Ruch: przyciąganie naprzemiennie kolan

do klatki piersiowej.

Prostowanie przedramion

Pozycja wyjściowa: podpór przodem
na przedramionach.

Ruch: prostowanie przedramion: 
jednej ręki, następnie drugiej i powrót.

Burpees
(Padnij – Powstań)

Pozycja wyjściowa: lekki rozkrok, 
brzuch napięty.

Ruch: opad tułowia kierując dłonie  
do podłoża, wyrzut nóg w tył  
i przyjęcie pozycji do podporu 
przodem. Ugięcie przedramion jak 
przy pompce tak, aby całe ciało 
znalazło się na ziemi. Następnie 
uniesienie tułowia do góry używając 
siły rąk i płynnym ruchem skok na 
całe stopy. Wyprostowanie sylwetki, 
delikatny wyskok.

Przysiad – Wyskok

Pozycja wyjściowa: lekki rozkrok,
brzuch napięty.

Ruch: przysiad do kąta 90 stopni w stawie 
kolanowych, proste plecy, wyskok w górę, 
palce u stóp obciągnięte podczas wyskoku.

Kilka porad na wakacyjne chwile:

1. Pij dużo wody, min. 2 l dziennie.
2.  Masz ochotę na coś słodkiego? Zjedź truskawki! Mają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe  

i składają się w 90% z wody! Są to produkty alkalizujące czyli świetnie odkwaszają nasz organizm. 
3.  Nie ulegaj pokusom i unikaj lokalnych barów z jedzeniem, gdzie serwują mało wartościowe posiłki. 

 Przygotuj wcześniej jedzenie w domu i zaoszczędź nie tylko pieniądze ale i zdrowie! 
4. Jak masz ochotę na lody to wybierz sorbety - smaczne i zdrowsze!
5. Nie zapominaj o śniadaniu, unikniesz dzięki temu ataku głodu w późniejszych chwilach!  
6. Zwykłe bieganie wydaje Ci się nudne? Bieg wzdłuż morza będzie super alternatywą. 
7. Jak tylko możesz zażywaj kąpieli w wodzie (jezioro, morze).
8. Przed każdym treningiem pamiętaj, aby dobrze się rozgrzać, dzięki temu unikniesz kontuzji!

Opracowane przez:
Daniel Leszczyński 

Trener personalny Good Luck Club
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