
* БодиЛоджик ** Нутрилайт *** Дейли

*

**

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

 1-ЖАТТЫҒУ: айналмалы 
3-БЛОК: SUPER HIIT

Бағдарлама жаттығулары жалпы және 
арнайы төзімділікті, максималды 
жылдамдықты дамытуға бағытталған.

Жаттығу не үшін керек:
Метаболизмді жақсартады, бұлшықетті 
ұлғайтып, майдан арылуды тездетеді.

Бұл блокта мынадай жаттығулар қамтылған
(әрқайсысында 8 жаттығуы бар 3 айналым):
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Сол аяққа аяқ ауыстыру

“Ауадағы орындық”, тізелер 
кезекпен жерге тиеді

Сол аяққа аяқ ауыстыру

“Ауадағы орындық”

Биік планка, секіру - аяқты алшақ 
қойып, қайтадан бастапқы қалыпқа 
оралу

“Норвегиялық шаңғышы”

“Коньки тебуші” жаттығуын оң аяққа 
тіреле орындау

“Коньки тебуші” жаттығуын сол аяққа 
тіреле орындау

Секіру - аяқты алшақ қою, бір 
орында тұрып орындау, 
кілемшеге қайту (сол аяқ)

Секіру – аяқты алшақ қою, бір 
орында тұрып орындау, 
кілемшеге қайту (оң аяқ)

“Коньки тебуші”

Биік планка, жылдам секіру

Ортадан әрбір аяққа бір 
орындатұрып кезекпен секіру

Шалқасынан жатып, қапсыра 
құшақтап, аяқты жерге тигізбейміз.

“Қайшы”

Биік планка – аяқты көтеру

2-АЙНАЛЫМ

NUTRILITE™ Глюкозамин, 
120 капс. 101841

XS™ Родиола плюс, 60 таб. 
XS™ 101593

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
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Сол аяққа аяқ
ауыстыру

“Ауадағы орындық”, тізелер 
кезекпен жерге тиеді

Оң аяққа аяқ ауыстыру

“Ауадағы орындық”

Биік планка, секіру - аяқты алшақ 
қойып, қайтадан бастапқы қалыпқа 
оралу

“Норвегиялық шаңғышы”

“Коньки тебуші” жаттығуын сол аяққа 
басымдық бере орындау

“Коньки тебуші” жаттығуын сол аяққа 
басымдық бере орындау

Ұсыныстар: Арқа мен тізеде 
жайсыздық  сезінсеңіз, секіру 
жаттығуларын орындамау.

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

Жиі кездесетін қателіктер:
Аттау және аяқ ауыстыру 
жаттығуларын орындаған кезде 
артқы аяқтың тізесін дұрыс 
бүкпеу


