
Poprzez 
ćwiczenia 
siłowe   
do piękna  
i mądrości

 „Poprzez ćwiczenia siłowe do piękna 
i mądrości” –  ta maksyma starożytnych 
Greków była zawsze motorem moich 
działań… Przeświadczony o potrzebie 
oporu zewnętrznego dla mięśni sięgam 
po zestaw taśm  treningowych. Robię to  
z premedytacją wiedząc, że trening  
z taśmami  to bardzo efektywna metoda 
redukcji nadwagi, tkanki tłuszczowej, 
poprawy koncentracji, koordynacji  
i reakcji równoważnych. Wiem jak 
właściwe stosować  taśmy w treningu, 
gwarantuję  zaangażowanie warstw 
mięśni głębokich przez co efekt jest 
po prostu pewny!!! Używamy dwóch 
rodzajów gum: zielonej – mocniejszej  
i czerwonej o nieco słabszym oporze. 

Przyjrzyj się jednemu z treningów  
z moją podopieczną Grażyną (50 lat?!),  
w trakcie którego aktywujemy dolną  
część tułowia . Wpływamy na „podniesienie 
i utwardzenie” pośladków oraz redukcję 
wewnętrznych części ud i pod 
pośladkowych przestrzeni często tak 
newralgicznych dla kobiet! 

Później nie czekaj tylko zaproś 
koleżankę, zastosuj się do wskazówek  
i razem z nami dążcie do piękna  
i mądrości…

Trening Poprzez ćwiczenia siłowe  do piękna i mądrości

Stojąc naprzeciwko siebie, 
ramiona uniesione do 

poziomu i oparte o ramiona 
partnera. Taśma związana 

zaczepiona na piętach nóg, 
wykonujemy odwodzenie  
nogi  w tył, nie zapomnij(-

cie) o napięciu mięśni 
brzucha - wykonaj (-cie) 
3 serie po 20 powtórzeń 
na każdą nogę, przerwy 

wynoszą 1 minutę

 Taśma zaczepiona na palcach nogi 
stojącej i pięcie nogi , którą odwodzisz 

w tył podobnie jak w poprzednim 
ćwiczeniu, ramiona ugięte w stawach 
łokciowych i wyciągnięte przed siebie 

w celu utrzymania równowagi, nie 
zapominaj o napięciu mięśni brzucha 

– wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń na 
każdą nogę, tym razem zrób(-cie) to 

bez przerw wypoczynkowych.

Tekst i ćwiczenia:  
Jarosław 
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W pozycji leżącej bokiem, głowa oparta o wyciągnięte 
ramię, taśma na kostkach obu nóg, wykonaj (-cie) ruch 
odwodzenia nogi w górę, zrób 3 serie po 25 powtórzeń  
na każdą nogę, przerwy wynoszą 45 sekund.

Poprzez ćwiczenia siłowe  do piękna i mądrości Trening

Stoisz na jednej nodze 
delikatnie ugiętej  

w stawie kolanowym 
– taśma zaczepiona 

na pięcie i palcach 
drugiej nogi uniesionej 
do góry, wykonaj ruch 
prostowania w stawie 

kolanowym, dłonie 
oparte o biodra, nie 

zapominaj o napięciu 
mięśni brzucha, 

wykonaj 3 serie po  
25 powtórzeń, przerwa 

wynosi 1 minutę.

Stojąc bokiem do 
siebie, opierając się 

na ramionach, taśma 
zaczepiona o stopy 

nóg wewnętrznych, 
wykonujecie ruch 

przywodzenia nóg do 
środka, pamiętajcie 

o napięciu mięsni 
brzucha, wykonajcie  

3 serie po 25 powtórzeń 
na każdą nogę, zróbcie 

to bez przerw.

Stoisz na jednej 
nodze delikatnie 
ugiętej w stawie 

kolanowym – taśma 
zaczepiona na palcach 

i pięcie drugiej 
nogi uniesionej do 
góry, wykonaj ruch 

uginania w stawie 
kolanowym, dłonie 

oparte o biodra, nie 
zapominaj o napięciu 

mięśni brzucha, 
wykonaj 3 serie po 

20powtórzeń, przerwa 
wynosi 1 minutę.
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