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TIPPEK AZ EREDMÉNYES FOGYÁSHOZ 

1. Ne hagyja ki az étkezést! Az étkezés kihagyása túlzott vagy kontrollálatlan evéshez vezethet. Ha 
vár az étkezéssel amíg éhes nem lesz, akkor egészségtelen vagy hízlaló ételek fogyasztását 
eredményezheti. 

2. Átlagosan kb. kétszer annyi zsírt eszünk, mint kellene. Kövesse figyelemmel, hogy mennyit eszik 
minden nap: a kalóriazsír nem haladhatja meg a napi kalóriabevitel 20-30% -át. 

3. Igyon sok vizet. Próbálja követni a testsúlyának megfelelő folyadékfogyasztást. Feltölti és tisztítja a 
testet egyszerre. 

4. Egyen sok gyümölcsöt és zöldséget, amelyek egyszerre ízletesek, tápanyagban gazdagok, sok 
vitamint, ásványi anyagot, fito-tápanyagot és rostot tartalmaznak, és megóvják a szabad gyökök 
öregedési hatásaitól. 

5. Egyen kevesebbet többször: 21/2 - 3 órás intervallum; ez fenntartja az anyagcserét és az 
energiaszintek egyensúlyban maradnak a nap folyamán. A kis mennyiségű, de többszöri étkezés 
hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához oly módon, hogy meggátolja a kalória zsírként történő 
tárolását. 

6. Minden étkezésnek tartalmaznia kell az alábbiakat az optimális táplálkozási egyensúly elérése 
érdekében: sovány fehérje, alacsony glikémiás szénhidrát és fontos (jó) zsír  

7. A sovány fehérje található a halban, bőr nélküli fehér húsból készített csirkében vagy pulykaban; 
marhahús, tofu vagy fehérje alapú italok is tartalmaznak a szervezet számára szükséges fehérjéket. 

8. Párolt vagy nyersen fogyasztott zöldségek sokkal nagyobb tápanyagot tartalmaznak, mint bármely 
más formában elkészítve. Főzés közben a zöldségek tápanyagának nagy része elveszik  

9. Ne feledje, hogy a salátaöntetek magas zsírtartalmúak. Használjon zsírszegény dresszingeket, 
vagy más ízesítési módszert, mint például citromlevet és rizs-ecetet. 

10. Mindig gondolkodjon előre, és készüljön fel az egész napra előre. Készítse össze az az egész 
napra elegendő egészséges ételeket.  

11. Próbálja meg az utolsó étkezést 19:00 előtt elfogyasztani. 

FONTOS: 

A koordinációs félgömb légnyomásának beállításával választhat a gyakrolatok különböző nehézségi 
szintje között. Puhább a kezdõknek, a keményebb félgömb pedig a haladóknak ajánlott. A következő 
gyakorlatokat úgy tervezték, hogy az egyes testrészek erősítésére fókuszálnak, növelve az 
izomtónusot és a kalóriaégetést, így karcsúbb és izmosabb test lesz az eredmény! Kezdje aszerint, 
hogy testrészenként 2 vagy 3 gyakorlatot választ. Minden kiválasztott gyakorlathoz végezzen 2 
sorozatot 10 ismétlésből. Ahogy az erőnléte növekszik, dolgozzon akár 4, 10 ismétlésből álló 
sorozattal. Majd adja hozzá a többi gyakorlatot! 

Az ellenálláscsövek hossza állítható. Be kell állítani őket, úgy hogy illeszkedjenek az egyes típusú 
edzésekhez és az egyéni gyakorlatokhoz! 

 

Mellkas 
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Vállak 

 

Karok 

 

Hasizom 

 
 

 

 

 

Láb-és fenékizom  
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Hát 

 

10 – NAPOS KARCSÚSíTÓ TERV  

A 10 napos karcsúsító terv segítségével hamar eléri a kívánt alakot. Ne feledje, hogy ez csak egy 
átmeneti táplálkozási program, amelyet csak 10 napig szabad követni. 
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REGGELI:  

1 szelet pirítós 

1 evőkanál földimogyoróvaj és 

1 alma 

Vagy 

3 tojásfehérje omlett spenóttal, 

1 szelet pirítós 

Vagy 

1 alacsony zsírtartalmú joghurt.6 

mandula 

Vagy 

1 csésze zabliszt, 1 evőkanál barna 

cukorral 

3 tojásfehérje, keményen főzve 

vagy rántotta 

Vagy 

1 csésze korpa gabonafélék. 1 

csésze zsírmentes tej 3 

tojásfehérje, keményen főzve vagy 

rántva 

1 pohár víz és 1 csésze kávé vagy 

tea 

reggelivel.

 

TíZÓRAI:  

Protein falat  

(pulyka felvágott, zsírmentes sajt 
vagy magas fehérjetartalmú szelet) 
Vagy 
1 darab gyümölcs (alma, narancs 
vagy szilva) 
Vagy 
2 darab zeller mogyoróvajjal 
1 pohár víz 

EBÉD:  

Pulykaburger zsír nélküli 
majonézzel, mustárral 
vagy ketchuppal, saláta 
paradicsommal 
Vagy 
4 darab sushi és uborka 
saláta 
Vagy 
3 csík grillezett csirke, 
1/2 csésze fekete bab, 
1 csésze párolt vagy 
grillezett zöld 
zöldségek 
Vagy 
Szendvics kovászból vagy 
rozskenyérből csirkével, 
pulykával vagy tonhallal. 
Majonéz, (csak 
zsírmentes), ketchup és / 
vagy saláta és 
paradicsom használata 
fűszerként. 
Vagy egy nagy zöld saláta 
grillezett csirkemellel, 
pulykával vagy tonhallal a  
tetején. Légy kreatív, és 
adj hozzá rostban gazdag 
uborkat, zellert, 
paradicsomot, zöld vagy 
piros paprikát. 
Ne felejtsd el csak 
zsírmentes dresszing 
használatát. 
Vagy 
Egy csésze párolt rizs, 
grillezett csirkével vagy 
párolt zöldséggel a tetején 
(salsával ízesítve) 
Egy pohár víz, jeges tea 
vagy szóda 
 

 

UZSONNA: 1 protein 

szelet  

pulyka felvágott, 

zsírmentes sajt vagy 

magas fehérjetartalmú 

szelet) 

1 pohár víz   

VACSORA:  

3-4 uncia roston sült 
csirke vagy pulykamell, 
vagy grillezett hal vagy 
sovány steak 1 csésze 
párolt zöld zöldség  
Vagy 
Grillezett 
pulykapástétom 
1 csésze párolt zöld 
zöldség  
Egy nagy tál saláta 
zsírmentes öntettel és 
zöldségekkel, például 
uborka, zeller, paprika, 
a hozzáadott tápérték 
érdekében. 
Vagy 
3-4 uncia grillezett 
garnélarák, 
1 csésze párolt zöld 
zöldség, egy nagy tál 
saláta válogatott 
zöldségekkel. 
1 pohár víz 
 

 

Vacsora után 

1 protein szelet or 

zsírmentes joghurt  

és egy pohár víz  

Bármilyen edzésprogram és kiegészítő diéta megkezdése előtt konzultáljon orvosával. 
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BEMELEGíTÉS 

Helybenjárás 2-3 percig a vérkeringés beindítása érdekében ... A bemelegítés felkészíti a testet az 
edzésre és növeli az edzésből származó pozitív eredményeket! 

NYÚJTÁS 

Oldalsó dőlés: Álljon vállszélességnyi terpeszbe és térdeit enyhén hajlítsa be. Tekintsen előre, emelje 
fel a bal karját a feje fölött, helyezze a jobb karját a csípőjére, és dőljön jobbra, hogy nyújtsa meg a 
törzs bal oldalát. Tartsa ezt a pozíciót 20-30 másodpercig, és ismételje meg ezt a gyakorlatot a másik 
oldalra. Emelje fel a jobb karját, és dőljön balra a job oldalát nyújtva 20-30 másodpercig. Ne rugózzon 
a gyakorlat elvégzése közben, lassúnak és ellenőrzöttnek kell lennie a mozgásnak. 

Törzsfordítás: Álljon terpeszállásba vállszélességben, a térdek enyhén behajlítva. Tekintsen előre, 
emelje fel a karját egyenesen oldalra, könyökén enyhén hajlítva. Lassan forgassa el a törzsét jobbra 
jobbra, majd térjen vissza balra amennyire csak bír. 10 forgást végezzen balról jobbra. Ne rugózzon a 
gyakorlat elvégzése közben, lassúnak és ellenőrzöttnek kell lennie a mozgásnak. 

Most kezdődhet az erősítő edzés! Ügyeljen a légzésre edzés közben, ne tartsa vissza a lélegzetét. Az 
izmokat minden irányban erősíteni kell, a test minden pontján.  

 


