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Program trwa 21 dni czyli równe 3 tygodnie. W
każdym tygodniu występuje 5 jednostek
treningowych, z czego 4 są treningami
intensywniejszymi, a jeden jest treningiem
mobilności. Dzień 4 i 7 są dniami wolnymi. Każdy
trening trwa 21 minut (podstawowy) + dla
średnio zaawansowanych są przygotowane
BONUSY czyli dodatkowe 10 - 12 minut treningu.
Co ważne, żaden z treningów się nie powtarza.

Do programu wymagane są hantelki (lekkie,
średnie), opcjonalnie taśmy hip band (cały
zestaw lub tylko lekka) oraz mata do treningu.  

 W programie są zawarte wersje ćwiczeń bez
skakania oraz łatwiejsze modyfikacje.  

Jest to już trzecia i ostatnia część programu INICJACJA 21. Pierwsza
część jest nastawiona na osoby raczkujące, kolejna już skupiająca się
bardziej na wzmacnianiu i poprawie kondycji, ale również z naciskiem

na początkujących. Trzecia jest kolejnym krokiem na przód, zatem 
 zarówno dla początkujących (już po przebytych podstawach), ale

również dla średnio zaawansowanych. W tym programie dźwigamy
więcej, skaczemy więcej i spalamy jeszcze więcej kalorii.   

Witaj w programie
INICJACJA  V3
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Program jest 3 częścią, zatem dla osób które mają już za sobą podstawy i
w miarę dobrze opanowały prawidłową technikę. Trening trwa jedynie 21
minut, zatem żeby zmaksymalizować efekty dość sprawnie przechodzimy
z jednego ćwiczenia do drugiego. Oczywiście przypominam jak zawsze o
technice, ale nie tak obszernie jak w poprzednich programach. Jeśli nie
czujesz się na siłach, cofnij się do pierwszej części programu. 

Ten program może być efektywny i wymagający zarówno dla osób o
poziomie początkującym jak i średnio zaawansowanych.

Tylko 21 minut dziennie.  

Dobierz takie obciążenie i opór taśm, aby
ćwiczenia były dla Ciebie wymagające.
Dzięki temu maksymalnie wykorzystasz 21
minut i osiągniesz jeszcze bardziej
zadowalające efekty.

Pamiętaj, że najlepsze rezultaty uzyskuje 
 się przy równoczesnym dbaniu o
zbilansowaną i zdrową dietę. Jeśli zależy Ci
na utracie kg, to konieczny jest ujemny
bilans kaloryczny.

Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj na
platformie do sekcji DIETA. 
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Dla średnio zaawansowanych (+BONUSY) 

Plan treningowy
Cały plan treningowy do programu jest już dostępny na stronie w
formie PDF. Pobierz go, wydrukuj i odhaczaj każdy dzień, aby śledzić
swoje postępy.

Dla zaawansowanych (HYBRYDA) 

Do programu przygotowałam specjalny plan dla średnio
zaawansowanych (opcja z bonusami) oraz dla zaawansowanych. Osoby
zaawansowane mogę trenować z planem hybrydowym czyli połączenie
programu INICJACJA V3 z programem FORMA ŻYCIA 2.  

Dodatkowe plany 

trening 30 - 35 minut trening ok. 60 minut



MOC CAŁEGO CIAŁA - trening wzmacniający całe ciało ze sprzętem. Na tych
treningach występuje system treningowy EMOM.
EMOM (every minute on the minute) na każde ćwiczenie jest minuta czasu (max
40 sekund). Im szybciej wykonane ćwiczenie, tym więcej zostaje na odpoczynek.

SIŁA GÓRNEJ CZĘŚCI -  trening wzmacniający górne partie ciała. Do treningu
używamy jedynie hantli.
 
MOBILNOŚĆ -  trening mobilności czyli pracujemy nad porawą funkcjonowania
całego ciała. Im bardziej mobilne ciało tym zdrowsze.

SIŁA DOLNEJ CZĘŚCI -  trening wzmacniający dolne partie ciała, gdzie również
jest przeplatany system treningowy EMOM. 

CARDIO 21 - trening cardio na którym ćwiczenia trwają jedynie 21 minut. Do
ćwiczeń pokazuję dodatkowo wersję bez skakania. 

BONUSY - dodatkowe 10-12 minutowe treningi dla średnio zaawansowanych

  

Treningi

 

Nie pomijaj żadnego treningu w tym planie treningowym. Każdy trening
jest ważny zarówno wzmacnianie, rozciąganie czy cardio by uzyskać silne,
sprawne i szczupłe ciało bez kontuzji.
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Zrób zdjęcia PRZED oraz zapisz swoją wagę i pomiary. Możesz
chcieć pominąć robienie zdjęć, ale nie rób tego! To ważne.
  

Zanim zaczniesz! 

Udostępniaj woje postępy na mediach
społecznościowych używając #fitbodyclubpl lub
oznaczając @paulina_targanska  

Powodzenia!

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości lub przyjmujesz jakiekolwiek leki.


