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ББҚ. ДӘРІ-ДӘРМЕККЕ ЖАТПАЙДЫ. ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ БАР 
ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА АРНАЙЫ МАМАНМЕН КЕҢЕСКЕН ЖӨН

9-ЖАТТЫҒУ: айналмалы
2-БЛОК: SUPER FIT

Бағдарлама жаттығулары бұлшықетті ұлғай-
туға, жалпы және арнайы төзімділікті дамы-
туға бағытталған.

Жаттығу не үшін керек:
Бұлшықеттің барлық тобына әсер етуге 
бағытталған айналмалы жаттықтыру.

Бұл блокта мынадай жаттығулар қамтылған
(әрқайсысында 8 жаттығуы бар 4 айналым):

Ұсынымдар: Егер секіру 
жаттығуларында ыңғайсыздық 
болса, қарқынды бәсеңдетіп, 
жаттығуларды секірусіз орындау 
керек.

Жиі кезедесетін қателіктер: 
омыртқаның  бүгілуі.

Естен шығармаған жөн!
Дұрыс тамақтану, жаттығу, 
қажетті элементтер тапшылығын 
толтыру арқылы үздік нәтижеге 
қол жеткізіледі.

NUTRILITE™ БЛҚ 500 
100280

NUTRILITE™ Q10 
КОЭНЗИМІ КЕШЕНІ 0191

NUTRILITE™ Daily *** - 100030

NUTRILITE™ 
Протеинді ұнтақ - 110415

XS™ Стиктегі магний 
Лимон дәмімен - 121062

Базалық жинақ:

Қосымша
өнімдер:

Деңгей
Жаттығуда әртүрлі деңгейдегі 
дайындықтарға 3 таймер қолданылады:

Бастапқы деңгей
30 секунд жаттығу, 30 секунд тынығу

Орташа деңгей
40 секунд жаттығу, 20 секунд тынығу

Про-деңгей
50 секунд жаттығу, 10 секунд тынығу

1-АЙНАЛЫМ 
1 Кілемшенің бір шетінде 

кезекпен тізені жерге тигізе 
отыру және  кілемшенің 
екінші шетіне екінші аяқпен 
секіру

2 Кілемшенің бір шетінен сол 
аяқпен кілемшенің 
қарама-қарсы шетіне екі 
аяқпен секіру

3 Кілемшенің бір шетінен оң 
аяқпен кілемшенің 
қарама-қарсы шетіне екі 
аяқпен секіру

4 Жату: оң қол жерде, сол қолды оң 
аяққа созу

5 Жату: сол қол жерде, оң қолды сол 
аяққа созу

6 Жату: сол қол бүгілген, оң қол тура 
түзу – серіппе жасау

7 Жату: оң қол бүгілген, сол аяқ тура 
түзу – серіппе жасау

8 Орындық және кезекпен оң және 
солқолмен табанға дейін созыламыз

2-АЙНАЛЫМ 
1 Биік планка: денені жерден 

көтеру, содан кейін аяқты 
тізеден бүгеміз, қайтадан 
жазамыз

2 “Норвегиялық шаңғышы”

3 Сол аяққа тұрамыз,қолды 
жерге түсіреміз, содан кейін 
секіру және қайтадан 
бұрынғы қалыпқа қайту

4 Оң аяққа тұрамыз, қолды 
жерге түсіреміз, содан кейін 
секіру және қайтадан 
бұрынғы қалыпқа қайту

5 Жату: қол бөксенің астында, бөксе 
және аяқты көтеріңкі ұстау,  
ротация,аяқты түзу бұрышта ұстай 
ұстай отырып, жерге түсіреміз

6 “Орысша твист”

7 Бүйірлік планка статикада (сол жақ)

8 Бүйірлік планка статикада (оң жақ)

3, 4-ШІ АЙНАЛЫМДА АЛДЫҢҒЫ 1,2 АЙНАЛЫМДЫ 
ҚАЙТАЛАУ


