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Miről is szól ez az Ebook? 
Ez egy ingyenes segédlet, amely egy heti otthoni edzéstervet

tartalmaz. 

Ki használhatja ezt az
edzéstervet? 

Kezdők, újrakezdők, bár kezdőknek mindig javasoljuk,
hogy keressenek fel egy szakembert a sérülések
elkerülése miatt. 
Nincs sérülésed
Nincs orvosi utasítás a mozgás kerülésére
Kismamáknak, gyermekágyi időszakban nem ajánlott
edzésterv

Mire kell figyelni? 

Az edzéstervet mindenki csak saját felelősségre
alkalmazhatja. Mindig figyelj oda a pontos és szabályos
végrehajtásra.
Ez a terv leginkább abban tud segíteni neked, hogy hozzá
tudj egy kicsit szokni a mozgáshoz. Ha komolyabb
eredményeket szeretnél elérni mindenképpen személyre
szabott tervre lesz szükséged. Gyakorlatok közti pihenő idő
maximum 1-2 perc legyen, körönként maximum 1 perc. 



                    HÉTFŐ - LÁB,FENÉK

Gugglás széles terpeszben

Kitörés váltott lábbal

Csípőemelés talajon

Farizom gyakorlat gumiszalaggal

- térdelő támaszban lórúgás

hátra

3x 8 ismétlés

3x10 ismétlés 

3x 15 ismétlés

3x 15 ismétlés

             KEDD - PIHENŐ 

                         SZERDA -         
 BICEPSZ,TRICEPSZ 
Váltott karú bicepsz kézsúlyzóval

Koncentrált bicepsz kézsúlyzóval 

Lórúgás tricepsz gyakorlat

kézsúlyzóval

Tolódzkodás széknél/ágy szélén

3x 10 ismétlés

3x10 ismétlés 

3x 12 ismétlés

3x 15 ismétlés

             CSÜTÖRTÖK - PIHENŐ 

Szükséges felszerelések 
Kézisúlyzó vagy ásványvízes palack (2 max 3 kg kezdésnek)
Gumiszalag
Fitness Matrac
Legyen nálad innivaló is



             PÉNTEK -HÁT, VÁLL 

Oldalemelés kézsúlyzóval

Vállból nyomás

Előreemelés kézsúlyzóval

Törzsemelés talajon

Széles lehúzás gumiszalaggal

Döntött törzsű evezés

3x 8 ismétlés

3x10 ismétlés 

3x 10 ismétlés

3x 10 ismétlés

3x 12 ismétlés

3x 12 ismétlés

             SZOMBAT, VASÁRNAP-
PIHENŐ  VAGY HIIT EDZÉS

   HIIT EDZÉS

Guggolás- felugrás

Fekvőtámasz (lehet könnyített)

Kitörés hátra 

Plank

Fekvőtámasz tartásban váltott

kézzel érintem a vállam.

20 másodperc

20 másodperc

20 másodperc

20 másodperc

20 másodperc

 

HIIT edzésnél gyakorlatok között 15
másodperc pihenőt tartunk, körönként

pedig 1 percet. Próbálj meg először 3 kört
megcsinálni 



Hogy telt a heted? 
Ha tetszett és szeretnéd folytatni, elérni a kitűzött célodat, akkor
keress bátran. Együtt kitaláljuk, hogy mi lenne a neked megfelelő

edzésprogram.

www.kitfitbefit.hu
 

facebook.com/kitfitbefit
 

instagram.com/kitfit2019


