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

10-ЖАТТЫҒУ: айналмалы
1-БЛОК: SUPER POP-UP

Бағдарлама бел мен бөксе көлемін 
кішірейтіп, қолдың пішінін жақсартуға 
бағытталған.

Жаттығу не үшін керек:
Бұлшықетті ұлғайту, жалпы және арнайы 
төзімділікті дамыту.

Бұл блокта мынадай жаттығулар қамтылған
(әрқайсысында 8 жаттығуы бар 5 айналым):

Ұсыныстар: дене бітімінің түзу 
болуын назарда ұстау, белгілі бір 
бұлшықет ет топтарын қадағалау 
және тб.

Жиі кездесетін қателіктер: 
белді төменге еңкейту, тізені тым 
биік ұстау және тб.

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

NUTRILITE™ 
Көмірсу блокаторы - 100193

NUTRILITE™ 
Тәбетті бақылау - 119792

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

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

1-АЙНАЛЫМ
1 Сол аяқпен Берпи жаттығуын 

жасау

2 Сол аяқпен Берпи жаттығуын 
жасау

3 Сол аяқпен жамбас-сан 
буынын айналдыру

4 Оң аяқпен жамбас-сан буынын 
айналдыру

5 Сол аяқпен артқа диагональ бойымен 
аттап, тізерлеу

6 Оң аяқпен артқа диагональді ұмтылыс 
жасау

7 Оң қолмен бүйірлік планка

8 Сол қолмен бүйірлік планка

5-АЙНАЛЫМ
1 Оң аяққа тұрамыз, сол аяқты 

бір жаққа, содан кейін 
қарама-қарсы жаққа созамыз

2 Сол аяққа тұрамыз, оң аяқты 
бір жаққа, содан кейін 
қарама-қарсы жаққа созамыз

3 Тепе-теңдік: сол аяқты 
алға/артқа жерге тигізіп 
созамыз

4 Тепе-теңдік: оң аяқты
алға/артқа жерге тигізіп созамыз

5 “Велосипед”

6 Бүктелу (сол қол оң аяққа)

7 Бүктелу (оң қол сол аяққа)

8 Шынтақпен планка

2-АЙНАЛЫМ
1 Сол аяқ арқылы ауадағы 

орындық + отыру + секіру 
(сол аяқ негізгі)

2 Сол аяқ арқылы ауадағы 
орындық + отыру + секіру (оң 
аяқ негізгі)

3 Шынтақпен планка + қол 
жоғарыға созылған

4 “Орысша твист”

5 Шалқасынан жату, сол аяқ бүгілген,     
түзу оң аяқпен серіппелі қимылдау

6 Шалқасынан жату, оң аяқ бүгілген, 
түзу сол аяқпен серіппелі қимылдау

7 Бір қырдан планка: оң аяқ тізеден 
бүгілген, сол аяқ қозғалыста

8 Бір қырдан планка: сол аяқ тізеден     
бүгілген, оң аяқ қозғалыста


