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Традицията пове-
лява на Бъдни
Вечер и Коледа

да се съберем около
масата с най-близки-
те и най-обичаните
хора. Трапезите пре-
ливат от изобилие,
виното се лее, а ки-
лограмите се трупат.

Със съветите на
добре познатата ви от
нашите страници
Цвета Капитанова
обаче ще влезете във
форма много бързо
след новогодишните
наздравици, а защо
не и да сте звездата
на купона с нова
рокля в по-малък
размер...

Цвета е бив-
ша лекоат-
летка. С
фитнес за-
почна да
се занима-
ва по-се-
р и о з н о
през 2000
г. Поддър-
жа блог,
чрез кой-
то иска да
помогне на
всички хо-
ра, за които

нещо за себе си. С
други думи, работи за
всички мотивирани и
желаещи да изградят
хармонично тяло и да
се хранят и живеят
по-здравословно. Ето
и нейните 6 цветни
стъпки във фит-
нес салона
към желаната
п р а з н и ч н а
кондиция.

добрата форма е ре-
зултат от постоянни
усилия и ежедневна
борба. Често фокусът
й е върху основните
проблеми, които сре-
щаме в тренировката
и храненето, и начи-
ните да ги преодоле-
ем. Предлага трени-
ровки и за тези хора,
които не разполагат с
много време, но имат
желание да
напра-
вят
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Хванете щангата в
надхват на ширината
на раменете, обърне-
те до гърди, изнесете
я над главата с изпъ-

нати ръце и свалете зад
врат. След това върнете
щангата по обратния път
до изходно положение.
Това е смесено упраж-
нение, което обхваща
раменния пояс и бицеп-
сите. Направете 3 серии
по 10-12 повторения с
10 кг.

Този път тежестта
трябва да се поеме на
ширината на раменете
в подхват. Сгънете за
бицепс и изнесете
щангата над главата,
след което я върнете
по обратния път. Това
упражнение отново е
за оформянето на кра-
сиви мускули на ръце-
те и раменете. Напра-
вете 3 серии по 10-12
повторения с 10 кг.

Хванете щангата леко
извън ширината на ра-
менете в надхват и зас-
танете с разкрач. Клек-
нете бавно надолу, докъ-
дето можете, като дър-
жите гърба изправен.
После плавно се изпра-
вете. Това упражнение
ще засили метаболизма
и с негова помощ ще
стегнете и оформите
краката. Направете 3 се-
рии по 20 повторения с
20 кг.

ЗА КРАСИВИ МУСКУЛИ

ЗА МЕТАБОЛИЗЪМ

Застанете в лицева опора, като
краката ви са върху фитнес топка.
Придърпайте коленете максимално
към гърдите, след което върнете в
изходно положение. През цялото
време коремът трябва да е стегнат
(както и цялото тяло), за да не загу-
бите равновесие. Това упражнение
е много ефективно за долната част
на корема, но и за цялостна конди-
ция. Направете 3 серии по 20 повто-
рения.

ЗА КОРЕМА

Седнете върху постелка с изпънати
крака, около 1 педя над пода и вземе-
те медицинска топка между 3 и 5 кг.
Започнете да усуквате вляво и вдяс-
но, като погледът ви остава напред.
Направете 3 серии по 20 повторения.
Това упражнение ще ни помогне по-
бързо да свалим тлъстинките по коре-
ма и паласките.

ЗА ТЛЪСТИНКИТЕ
Тежестта е на ширината

на раменете в надхват и
застанете с почти събрани
крака. Наведете се плавно
надолу, като държите гър-
ба изправен. Краката са
леко свити в коленете.
След това върнете до из-
ходно положение. Това уп-
ражнение е страхотно за
задната част на бедрото и
седалищните мускули.
Направете 3 серии по 20
повторения с тежест меж-
ду 15 и 20 кг.

ЗА БЕДРАТА

ЗА РАМЕНЕН ПОЯС
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