
Body Logic марафонын 
өз бетінше өткізуге 
арналған навигация 



Body logic – бұл 14 немесе 21 күн, дайын 
тамақтану  рациондары, фитнес марафонның 
нәтижелерін бақылау аспаптары шеңберіндегі 

жаттығулар жүйесі

?Біздің бағдарламалар 
кімге лайық келеді?

Егер сен белсенді болсаң, денсаулығыңа байланысты 
фитнеспен айналысуға тыйым салынбаса, денеңді сау және 
сымбатты ету үшін ақылды шешім тапқың келсе және мұның 
айқын нәтиже беретінінен сенімді болғың келсе, онда 

Body Logic жүйесі саған лайық келеді.

Жұмысты қалай бастау керек?

Даярлану әдісін 
анықтау

Марафонның 
мақсатын белгілеу

Дәл өзіңе лайық 
келетін рационды


+ рецептілерді таңдау 

Біздің бейнесабақтар 
бойынша үйден 

шықпай жаттыға бер

Body Logic бағдарламаларындағы кешенді жұмыс жөніндегі ұғынықты 
нұсқаулыққа сүйеніп отыр, осылайша сен өзің қалаған нәтижеге оңай 
әрі жүйелі түрде жететініңе сенімдіміз!

Біздің саған беріп отырған білімімізді тиімді түрде пайдаланған 
жағдайда сен алға қойылған мақсатыңа кепілді түрде қол жеткізетініңе 
сенімдіміз.

Есіңе сақтап ал, біз саған өзіңді және айнадағы 
бейнеңді жақсы көріп кетуге көмектесеміз! Бізбен 
бірге сен жаттығуларды дұрыс орындау техникасын 
меңгеріп, ауытқусыз тамақтануды үйренетін боласың. 
Біз саған салауатты өмір салтын ұстанудың оңай 
екенін көрсеткіміз келеді! 



Марафонның мақсатын белгіле

Денсаулық жағдайыңа байланысты фитнеспен айналысуға тыйым салынбаған ба?

Егер тыйым салынбаған болса, онда Body Logic бағдарламаларындағы жүктеме деңгейін келесі түрде анықтауға болады:



• Жаттығу тәжірибесі жоқ немесе финтеспен бір жылдан артық уақыт бұрын айналысқан: 

• үш-алты ай бұрын үнемі түрде айналысып отырған болсаң, онда сенің жүктеме деңгейің: 

• Фитнеспен үнемі айналысып жүрсең немесе үш айдан кем үзіліс болса, демек сенің жүктеме 

деңгейің: 

бастапқы деңгей


орташа


ілгері

Дұрыс қойылған мақсат сен өзіне марафон шеңберінде талпынып отыратын айқын межені 
көрсетіп және оған жету үшін мотивация беріп отыратын болады.

Мақсат өзін жүзеге асыруға келетіндей, өзіңнің шамаңа сай, қауіпсіз болып отыруы тиіс. 

Мақсат сені мотивациялап отыруы тиіс!

Егер сен бастапқы деңгейге жататын болсаң, онда марафонның мақсатын цифрлар түрінде қойсаң болады:

Мысалы, 3 килограм салмақ тастау немесе белдің көлемін азайту.

Шамадан тыс мақсаттарды көздеме. Ағзадағы кез келген өзгерістер бірқалыпты және 

салмақтың көп мөлшерде секіруінсіз орын алып отыруы тиіс, олай болмағанда марафон 

аяқталғаннан кейін қайта салмақ жинап алуыңыз мүмкін. 

Өзіңіздің дене шынықтыру деңгейіңізді 
қалай анықтауға болады? 

Бастау үшін бірнеше қарапайым қадам 
жасап шығу қажет

Сен марафонның 14 немесе 21 күні ішінде қандай 
мақсатқа жеткің келеді?

Біздің тамақтану туралы ұсыныстарымызға сүйеніп 
отыр, біз олар жайлы жеке айтатын боламыз.

Бейнежаттығуларды қараған кезде оң жақ жоғарғы бұрыштан дайындықтың 
әртүрлі деңгейіне арналған жұмыс уақытының таймерін көретін боласың: 


• жаттығудағы 30 секундқа дейінгі жүктеме – бұл жүктеменің бастапқы деңгейі,

• жаттығудағы 30 секундтан бастап 40 секундқа дейінгі жүктеме – бұл 
жүктеменің ортаңғы деңгейі,

• жаттығудағы 40 секундтан бастап 50 секундқа дейінгі жүктеме – бұл 
жүктеменің ілгері деңгейі.

Сонымен, біз сенің дайындық деңгейіңді анықтап алдық. Енді бізге жүктеме кезінде қандай тамыр соғысын сақтап отыру 
керектігін түсіну қажет. Ол үшін жүктеме кезіндегі тамыр соғысын өзгерту жөніндегі ұсыныстармен танысайық, бұл 
жаттығуларды қауіпсіз ету үшін маңызды.

Жаттығулардың қандай деңгейіне жататыныңды 
түсіну үшін саған бірнеше сұраққа жауап беру қажет

Марафон кезіндегі жаттығуларды орындау үшін 
тамыр соғысын қалай анықтауға болады

https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/KZ/Марафон/МАРАФОН%20КЕЗІНДЕГІ%20ЖАТТЫҒУЛАРДЫ%20ОРЫНДАУ%20ҮШІН.pdf


Егер сен фитнеспен жаңадан айналысып жүрген болсаң, саған 
Start Up Body Logic және т.с. жүктемелердің жеңілдетілген 

версиясы лайық келеді, сен өзіңнің келесі марафондарыңда күш 
жинағаннан кейін 2 немесе 3 апталық жаттығулар шегінде 

bodylogic-тің басқа бағдарламаларын таңдап алуыңа болады.

Осы аталған жағдайлардың барлығы бойынша дәрігерлердің 
жүктемелерге қатысты рұқсатын алуды ұсынамыз.

Сен үнемі түрде жаттығып отырғандықтан, сенің денең жаңадан 
бастағандарға қарағанда баяу түрде өзгеріп отыратын болады. 
Сондықтан килограммен алғанда онша көп салмақ 
тастамағаныңмен, спорттық келбетіңнің жақсаруы, теріңнің және 
хал-жағдайыңның жақсаруы түріндегі жалпы әсерін байқайтының 
анық.

Жаңадан бастағандар мен жаттығу тәжірибесі бар адамдар үшін 
дене құрамын өлшеу шарасын орындап отырған маңызды. Бұл сенің 
денеңнің марафон шеңберінде дәл қалай өзгеріп отырғанын түсіну 
үшін қажет: мысалы май компоненті азаяды, арық және белсенді 
жасушалық масса өседі және т.б.

Сонымен, сен марафонның мақсатын белгілеп алдың, әрі қарай саған жаттығулар бағдарламасын 
таңдап алу керек.Бастапқыда барлық бағдарламаларға арнап олармен айналысуға болмайтын 

жағдайлардан бастайық.

омыртқаның қозғалыссыз немесе тұрмыстық қозғалыстар қалпында жайсыздық тудыратын барлық түрдегі 
жарықтары немесе протрузиялары


ағзадағы жіті қабыну процестері, сонымен бірге дене температурасының көтерілуімен


3 айдан аз уақыт бұрын жасалған қуыстық оталар


асқынып тұрған артриттар мен артроздар


жүрек-қан тамырлары жүйесі қызметінің бұзылуы: жүрек-қан тамырлары жүйесінің жүктеме астында қалыпты 
жұмыс істеуіне кедергі болатын айқын түрдегі гипер және гипотония, жақын арада орын алған инфаркттар 
немесе инсульттар, қан тамырларының немесе жүрек бұлшық етінің жұмысындағы туа біткен аномалиялары


табан күмбезі жұмысының айқын түрдегі бұзылуы


жоғары көз іші қысымы


жоғары қан қысымы


ағзаның жүктемелерге қалыпты бейімделуіне кедергі болатын бұлшық еттердің, сүйектердің, жүйке жүйесінің 
жұмысындағы генетикалық аномалиялар

Дене жаттығуларымен айналысуға болмайтын жағдайлар:

body logic бағдарламаларының түрлері және 
олармен айналысуға болмайтын жағдайлар:



Төменде біз бағдарламалардың бір-бірінен өзгешелігін, әр 
бағдарламадағы жаттығулардың кезеңділігін көрсететін 

боламыз. Және оларға сілтеме қалдырамыз.

Start Up

Super Pop up 

SUPER FIT 

SUPER Core 

SUPER HIIT 

жаңадан бастаған немесе денсаулығы бойынша жүктемелерге 
шектеу қойылатын адамдарға арнап жаттығулары жеңілдетілген 
бағдарлама. Бұл бағдарлама жалпы нығайтушы сипатқа ие.

Бұл бағдарламаның нәтижелері басқа бағдарламалармен 
салыстырғанда онша айқын байқала қоймайды, себебі мұндағы 
жаттығулардың қарқыны төмен болып келеді. Дегенмен де, тағы 
да қайталаймыз: бұл бағдарлама жаттығулармен айналыса 
бастау үшін және жүктемелерді игеру үшін оңтайлы болып 
келеді.

Смотреть видео тренировок

Смотреть видео тренировок

Смотреть видео тренировок

Смотреть видео тренировок

Смотреть видео тренировок

бөксенің, белдің көлемін азайтуға, сондай-ақ қолдың 
сұлулығына арналған жаттығулар бағдарламасы. Сымбатты 
келбет үшін күресте негізгі проблемаларды шешеді.



Марафонның 21 күндік бағдарламасында 10 реттік жаттығулар 
қамтылған.

Екі апталық бағдарламада 6 реттік жаттығулар қамтылған.

Негізгі физикалық көрсеткіштерді: күшті, жылдамдықты, 
қимыл қозғалыс үйлесімін жақсартатын жаттығулар кешені.



Марафонның 21 күндік бағдарламасында 11 реттік жаттығулар 
қамтылған.

Екі апталық бағдарламада 6 реттік жаттығулар қамтылған.

іштің әдемі болуына, кордың бұлшық етін күшті және бедерлі 
етуге арналған жаттығулар бағдарламасы. 



Марафонның 21 күндік бағдарламасында 12 реттік жаттығулар 
қамтылған.

Екі апталық бағдарламада 6 реттік жаттығулар қамтылған.

жылдам нәтиже беретін үзілістік жаттығулар бағдарламасы 
кардио және күштік жаттығуларды біріктірген, майды 
қарқынды түрде жойып және зат алмасудың жылдамдауына 
ықпал етеді.



Бұл ең қарқынды бағдарлама, мұндағы бір жолғы 
жаттығулардың арасындағы үзіліс кемінде 2 күнді құрайды, бұл 
ағзаның қалпына келуі үшін қажет.

https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-start-up
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-pop-up
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-super-core
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-super-fit
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-super-hiit


Бұл бөлімде біз жеке рационды құру кезіндегі негізгі сәттерді тезис 
түрінде қарастыратын боламыз.



Рационды қалай құру керектігін біз таныстырылымда материалдарға 
қатысты барлық сілтемелерді берумен, толығырақ қарастырып 
шыққан болатынбыз. Ол жерде сен өзіңнің тамақтану тәртібіңді қалай 
құру керектігін толығырақ біле аласың.

Бұл жерде біз марафон шеңберінде жұмыс істеудің дәл осы қадамдық 
сұлбасын қарастыратын боламыз.


егер біз арығымыз келсе, алынған калориялар нормасынан 20%-дай 
калориялық тапшылықты тудырамыз.

Егер біз салмақ қосқымыз келсе, онда 20%-дай профицит тудырамыз.

Егер біз ағымдағы салмағымызды сақтағымыз келсе, онда шыққан 
калориялар нормасын ұстанып отырамыз.

Мынаны ескер: жаттығулармен айналысқан кезде сен қосымша 
калория жұмсайтын боласың, сол себептен жүктеме кезінде шамамен 
қанша калория жұмсайтыныңды түсіну үшін сен төмендегі сілтеме 
бойынша материалдарды қарап шықсаң болады.

Өзіңізге арналған бағдарламаны қалай таңдауға болады?

өзіңнің калориялық нормаңды біліп ал 

Біз бағдарламаларды келесі түрде 
таңдап отыруға кеңес береміз:
Егер сен жаттығулармен алғаш рет айналыса бастасаң немесе саған 
денсаулық жағдайыңа байланысты олармен айналысуға шамалы тыйым 
салынған болса, Start Up Body Logic бағдарламасынан баста.



Әрі қарай 14 күндік марафон шеңберінде келесі тәртіппен жұмыс істеп 
отырсаң болады: Super Pop Up, артынан Super Core, әрі қарай Super Fit 
және одан кейін HIIT бағдарламасын байқап көрсең болады.



Марафондардың арасындағы демалыс – екі апта.

Егер бос уақытың көбірек болып және жаттығулармен тұрақты түрде 
айналысуда тәжірибең болса, онша қатты тыйым салынбаса, сен алдыңа 
қойған мақсатқа қарай таңдалған бағдарламалардың кез келгені бойынша 
бірден 21 күн жұмыс істеп отырсаң болады.

Марафон шеңберінде тамақтанумен жұмыс 
жүргізу алгоритмі.

1қадам

https://docs.google.com/document/d/12RKEV6euavjbE0QmWpvfRg4sdVw5yd2pAoz_InhOE2M/edit


Өз калориялық нормаңды біліп және қандай стратегияны 
ұстанатыныңды: салмақ қосып, салмақ тастап немесе қазіргі 
салмағыңды сақтап отырасың ба, соны белгілеп алғаннан кейін саған 
калорияны есептеуге арналған қосымшаны (бұл Хики немесе 
FatSecret калориялар калькуляторы болуы мүмкін) таңдау керек 
болады.  

Сен марафон шеңберінде өзіңнің калориялық нормаң мен салмақтық 
стратегияңды таңдап, калориялар калькуляторын пайдалануды 
үйреніп алғаннан кейін біздің бағдарламаларымыздың әрқайсысына 
арнайы түрде әзірленіп қойған лайық келетін дайын рецептілерді 
таңдап алсаң болады, біздегі рецептілер еркектерге де, әйелдерге де 
келетінін байқап қой. 



Әр бағдарламаға арналған дайын рациондарға сілтеме

Және, әлбетте, біз сенің ас үйде 
эксперимент жасап немесе қандай 
да бір дәмді тағамды жеп көргің 
келеді деп ойладық

Мынаған назар аудар

Мынаған назар аудар, біз әдетте 2-5 % ақ ірімшікті тұтынуға 
кеңес береміз, біз мұндай ірімшікті майсыздандырылған деп 
санаймыз. Рационды құрған кезде мұқият бол.

Біздің рациондарымызда клетчатканың мөлшері қалыпты болып келеді, себебі  асқазан-ішек 
жолдарының әртүрді бөліктерінің ерекшеліктеріне орай клетчатканы біреулер жақсы сіңіріп, 
енді біреулерінде ол жайсыздық тудыруы мүмкін. Осыған орай мынадай кеңес береміз: егер 
сен клетчатканы қосымша көлемде жақсы сіңіретін болсаң, онда тағамдарға өз бетіңше 
көкшөпті және рационға қосымша аздаған мөлшерде көкөністер қосып отырсаң болады.

Кейбір дайын рецептілер 10 күнге арнап есептелген, бұл осы уақыт өткеннен кейін саған 
барлығын жей беруге болады деген сөз емес. Сен 10-шы күнге жеткеннен кейін қайтадан 
рационның бірінші күнінен бастасаң болады.

біздің дайын рецептілерімізді тауып (олар АМК бойынша 
саналған) өзің белгілеген бір күндік калораж деңгейі 
шеңберінде дәмді тамақтанып отыр. 



Өзіңізге лайық келетін рецептілер берілген рационды 
таңдап жүктеп алыңыз

Стратегияны анықтаңыз

Дайын рецепттерді таңдаңыз

2
3
қадам

қадам

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAZcISto%2DBgnCSQ&cid=DB9461BB31B54264&id=DB9461BB31B54264%2142211&parId=DB9461BB31B54264%2142598&o=OneUp
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-recipes
https://www.kz.amway.com/kk/our-brands/body-logic-business/fitness#bp-anchor-recipes


Марафондардан өту шеңберінде біз нутрицевтиктердің бастапқы жиынтығын қабылдап отыруға 
кеңес береміз, ол жүктемелерден кейін кепілдендірілген түрде жақсырақ қалыпқа келіп отыруға 

мүмкіндік береді, ағзаның тірек-қозғалыс аппаратына жүктеме түсу жағдайларына бейімделу 
қабілетін жақсартады. Бастапқы жиынтық сенің марафоннан өтуіңді жеңілдетуге және 

жүктемелерден кейін дене бітімінің өзгеруін жылдамдатуға арналған.

Нутрицевтиктердің бастапқы жиынтығы келесі дәрумендерден 
тұрады: Nutrilite™ Daily, Nutrilite™ Протеин ұнтағы және стиктегі 
XS™ Магний.

Олардың әр бағдарламадағы рөлі аздап әртүрлі болып келеді, 
дегенмен белсенді адамдардың барлығы үшін ортақ пайдалы 
қасиеттері де бар. Екі сөзбен айтқанда: май және бұлшық ет 
ұлпаларындағы зат алмасу процестерін қолдау және ең 
маңыздысы – жаттығулардың арасындағы толыққанды 
қалпына келуді қамтамасыз ету.

артық «лактозалық» калориялар мен холестеринсіз толыққанды ақуыздың көзі 
болып табылады, ол жаттығулардан кейін бұлшық еттердің қалпына келуі үшін 
маңызды болып табылады.

заманауи әлемде, әсіресе спортшылар мен салмақ тастап жүрген адамдарда 
жиі кездесетін дәрумендер мен минералдардың тапшылығын толтыруға 
арналған олардың толыққанды жиынтығы. Олар биохимиялық реакциялардың 
орасан зор санының катализаторлары, сондай-ақ антиоксиданттар болып 
табылумен төмендегілерді қамтамасыз етеді:

• бұлшық етті тиімді түрде қоректендіру үшін «мінсіз» ақуызға жуық етілген 
толыққанды аминоқышқылды  профиль

• салмақ қосқан кезде ақуыз синтезін күшейту, сондай-ақ салмақ тастаған кезде 
бұлшық ет ұлпасын катаболизмнен қорғау

• тоқтық сезімін арттыру 

• дәмі жоқ — кез келген тағамға қосып отыруға болады, жалықтырмайды.


• энергетикалық алмасудағы рөлі зор В тобындағы дәрумендердің, сондай-ақ 
қалқанша тәрізді бездің қызметіне жағымды әсер ететін йод пен селеннің 
болуының арқасында ағзаның күштік және аэробты төзімділігінің артуы

• өзінің қызметі жаттығулармен айналысқаннан кейін көбінеки бірнеше сағат 
бойы бәсеңдеп қалатын иммунитетті қолдау – иммундық жасушаларды еркін 
радикалдардан қорғау және оларды ең алдымен құрамында табиғи түрдегі С 
дәруменінің, мырыш, темір және селеннің, сондай-ақ одан басқа да 
дәрумендер мен микроэлементтердің болуының арқасында тікелей іске қосу.

Body Logic Набор от Nutrilite™

Nutrilite™ Протеин ұнтағы 

Nutrilite™ Daily

НУТРИЦЕВТИКИ



натрий мен калиймен қатар қанның аса маңызды электролиттерінің бірі 
болып табылады, соған орай зат алмасуға (ағзадағы 300 астам зат алмасу 
реакцияларына қатысады), бұлшық ет жасушаларын энергиямен қамтамасыз 
етуге барынша тартылған және физикалық белсенділіктің кез келген түрі 
үшін аса маңызды болып табылады. Бұл минералдың тапшылығы заманауи 
әлемде өте жиі түрде кездесіп отырады, әсіресе оған белсенді және/немесе 
салмақ тастап жүрген адамдар бейім келеді.

Оның ағзадағы мөлшерін қалыпқа келтіру төмендегілерді қамтамасыз етеді:

• аэробты және күштік төзімділіктің артуы – магний жасушалардағы энергетикалық алмасуда басты рөл атқарады

• бұлшық еттердің қанға толуының жақсаруы (пампинг) және соның нәтижесінде жаттығулар кезінде бұлшық ет 
талшықтарынан зат алмасу өнімдерінің уақытында сыртқа шығарылуы

• жүйке жүйесіне жұмсақ қалпына келтіруші әсер етуінің арқасында ақыл-ой және физикалық жүктемелер кезінде 
зейін қою мен ой жинақылығының жақсаруына, сондай-ақ ұйқы сапасының айқын түрде жақсаруына қол жеткізіледі

• тартылу ықтималдығының елеулі түрде төмендеуі, сондай-ақ бұлшық еттердің созылуға деген бейімділігінің 

жақсаруы – магний бұл қажет болған жағдайда ғана бұлшық еттерді босаңсытатын әсерге ие

• осы минералдың тапшылығы кезінде жиі туындап отыратын көмірсулы тағамдарға, әсіресе тәттіге деген құмарлықтың 
төмендеуі


XS ұсынған Магнийдің стик түріндегі формасы маңызды болып 
келеді -  оны тура жаттығулармен айналысқан кезінде 
бөтелкедегі суға езіп тұтынып отырған ыңғайлы. 



Бұл жағдайда оның биоқолжетімділігі 2 есе артады, ал магнийдің 
қанға тездеп түсіп отыруы жүктемелердің тиімділігіне жағымды 
әсерін тигізеді. Оған сондай-ақ лимонның жағымды дәмі де ықпал 
етеді – ол изотониктердің тиімді баламасы.

XS™ Магний стикта. Лимон дәмді

Дайын трекерлер
Дайын материалдар ретінде біздің бағдарламада трекерлер берілген, олар 
саған марафон мен жаттығулар кезінде қажетті жүктеме көлемін орындап 

отырғаныңа сенімді болып отыруға мүмкіндік береді:

Күніне орта есеппен 8-10 стакан су ішіп отыруға кеңес беріледі, алайда 
әркімнің нормасы әрқалай. Басты ереже – суды тұтыну сіз үшін жеңіл әрі 
жағымды болып отырған уақыт бойы ішеміз. Күніне әдеттегіден артығырақ су 
ішкен дұрыс. Алайда егер суды іше алмасаңыз, бұл сізге жақпаса, өз-өзіңізді 
күштеп су ішпеген жөн.

Су трекері

https://drive.google.com/file/d/1NDdmZr_BkpzblYL1H3OOKl_dqc4aLyZf/view?usp=drivesdk


Ол саған жаттығудан алған сезіміңді және біздің бейнесабақтар шеңберінде 
орындаған жаттығулардың санын тіркеп отыруға мүмкіндік береді.

Өлшеуді марафонның алдында, марафонның ортасында және 
марафонның соңында орындап отырамыз, өлшеуді қалай дұрыс орындау. 

Рефид – бұл саған диета сақтаудан психологиялық ширығуды басуға 
мүмкіндік беретін көмірсулы жүктеме. Осылайша, біз сенің 
рационыңды бұзу тәуекелін барынша азайтамыз. Рефидті дұрыс 
орындап отырған маңызды, мұны артық тамақ жеумен шатастырма. 
Майларға мұқият бол, рефид күні оларды, сондай-ақ ақуызды 
тағамдарды барынша аз тұтынып отыру керек, бұл сенің АІШ 
тынығуына мүмкіндік береді.



Рефидті қалай дұрыс орындау керектігін сен марафонның барлық 
материалдарына сілтемелер берілген файлдан біле аласың. Ол 
жерде біз мұндай күндерді жоспарлауды толықтай талдап шықтық.

Сондай-ақ біз мерзімді түрде ертеңгілік дене 
шынықтыру және кешкі бұлшық етті жазу 
жаттығуларын орындап отыруға барынша 
кеңес береміз. Ертеңгілік дене шынықтыру 
жаттығулары күні бойына арнап энергия 
сыйлайды, ал бұлшық етті жазып отыру кешке 
қарай босаңсуға көмектеседі. 



Мұны қалай жасау керектігі туралы мысалдарды келесі 
сілтеме бойынша өтіп, таба аласыз

Жаттығулар трекері: 

Дене бітімін өлшеу трекері: 

Трекерлерді қалай дұрыс пайдаланып отыру 
керектігін, әдеттегі қателер жайлы және өзіңнің 
ілгері жылжығаныңды дұрыс бағалап үйрену үшін 
саған келесі сілтеме бойынша өту керек болады:

Марафон нәтижелерін бақылау әдістері

Марафонның әрбір жетінші күні 
біз былайша айтқанда рефид 
жасап отырамыз: 

https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/Cтретчинг_упражнения_Роль_растяжки.pdf
https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/Cтретчинг_упражнения_Роль_растяжки.pdf
https://drive.google.com/file/d/10CLouwXs9w7WwKjmjCNn-FQzq_d9Mg2-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WKejzl8K6LgbfyMDqHFFukhWNlz5l2jZ/view?usp=drivesdk
https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/KZ/Марафон/МАРАФОН%20НӘТИЖЕЛЕРІН%20БАҚЫЛАУ%20ӘДІСТЕРІ.pdf


Енді Body Logic бағдарламаларының бірін мысал 
ретінде келтіре отырып, марафонды бастаудың 
алдында, марафон кезінде және одан өткеннен кейін 
не істеу керектігін талдап шығайық.

Енді сенің төмендегі кестедегі күндер бойынша белсенділігіңді 
қарастырайық, мұнда марафонның 14 және 21 күні көрсетілген.

14 күндік кесте 21 күн кестесі

Мысалы, біз Super Pop Up бағдарламасын таңдадық, ол 
10 сабақтан тұрады. 

Марафонның 2 аптасына арнап біз алғашқы 6 сабақты 
аламыз.

Сабақтардың арасындағы үзіліс 1-2 күн.


• мақсатыңды белгіле

• даярлық деңгейіңді белгіле

• тамыр соғысын есепте

• бағдарламаны және ұзақтылығын таңда

• жаттығуларды кесте бойынша мерзімді түрде орындап отыр

• ертеңгілік дене шынықтыру және кешкісін бұлшық етті жазу 
жаттығуларын орындап отыр

• бір күнгі су трекерін толтырып отыр

• жаттығуларды орындаған болсаң, жаттығу трекерін 
толтырып отыр

• бір күндегі адым санын қадағалап отыр, күніне кемінде 10000 
адым жасап отыру керек, ол үшін кез келген: телефондағы 
немесе фитнес сағаттардағы адым өлшеуішті пайдалан

• қорытынды өлшеулерді жасап, нәтижесін дене бітімін өлшеу 
трекеріне тіркеп қой.

• күнделікті дене шынықтыру жаттығуларын жасап және 
бұлшық еттеріңді жазуды жалғастыра бер.

• күнделікті жүруді жалғастыра бер

• жүру зат алмасу мен жақсы көңіл-күйде болудың маңызды 
аспабы

• жалқауланба, марафон бойы күнделікті жаяу жүріп отыр

• марафонның әр 7-ші күні дене бітіміңді өлшеп отыр

• калориялар калькуляторы мен жаттығулар күнделігіндегі 
тамақтану күнделігін толтырып отыр

• рационыңды қадағала және негізгі қоспаларды 

қолданып отыр

• жүктемелерден 7-14 күндей демалып отыр, артынан сен 
келесі марафонға дайынсың

Марафондағы жұмысты 
бастау. Бастауға арналған 
аспаптар.

• калориялардың нормасын есептеп және салмақ 
стратегиясын таңда

• калориялар калькуляторын жаса

• денеңді өлше

• тамақтану рационын таңда

Марафонның алдында не істеу керек:

Марафон кезінде:

Марафоннан кейін:

Марафон шеңберіндегі белсенділік кестесі:

https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/KZ/Марафон/Марафон%20шеңберіндегі%20белсенділік%20кестесі%20(14).pdf
https://cdn-amway.ancs.ru/our-brands/bodylogic/Downloads/KZ/Марафон/Марафон%20шеңберіндегі%20белсенділік%20кестесі%20(21).pdf


Енді сен өзіңнің алғашқы марафоныңнан оңай өтіп , 
бастапқы дағдыларды меңгеріп және алдағы уақытта 

оларды өз бетіңше орындайтын боласың деп үміттенеміз!



Материалды меңгеруде сәттілік тілейміз! Және марафонда 
фитнес мақсаттарға қол жеткізіңіз!


