
 

 כתבה לבלוג עבור מאמנת כושר
 

 ןטיפים לחיזוק ועיצוב הבט

ממנה וכמה שיותר  'פטרלה'כולנו מכירים אותה, כולנו מכניסים אותה וכולנו רוצים 

הקטנה,  ! כן אני מדברת על הבטן שלנו. זאת שתמיד בולטת מהשמלה השחורהמהר

 בגד הים שרכשנו לקראת הקיץ. ממכנס הג'ינס האופנתי ומ

נשים וגם גברים שפונים אליי ומבקשים את מפריעה לבטן שאינה מעוצבת, היא בעיה ש

 הפתרון המהיר והאפקטיבי מכל לעיצוב הבטן. 

אני מסבירה , לקבלת טיפים לעיצוב וחיטוב הבטן כאשר פונים אלייאני חייבת לציין כי 

כי עיצוב הבטן אינו קורה בזמן קצר והוא דורש עבודה שמשלבת בין תזונה נכונה 

שרוצים 'להפטר' אנשים  ,שעובדים על שרירי הבטן. לעיתיםלתרגילים מתאימים 

אך עדיין סובלים מבטן , ומתמידים בהם בכל יום  על תרגיליםחוזרים  ,מהבטן שלהם

לכן חשוב וזאת משום שהם אינם מבצעים את התרגילים הנכונים!  שאינה מעוצבת,

יפים לחיזוק ולקבל ט ,טוב הבטןיחתרגילים מתאימים במיוחד לעיצוב ולדעת אילו 

 וחיטוב מסוג זה. 

 הנה מספר טיפים מצוינים שריכזתי עבורכם: 

 נכונה תזונה שמרו על

אינם יודעים כי  ,, מכרס, מבטן נפולה ולא מעוצבתסובלים מבטן נפוחההאנשים רבים 

 הדרך לבטן השטוחה כוללתתזונה לקויה. בשל  וא לרובוהשומן המקור הנפיחות 

לתוכנית דיאטה  והצמדותזים מהשומן שנצבר בבטן של לפחות עשרה אחו ההפחת

 . מתאימה

החליפו . ארוחות דיאטטיות ודלות שומן על מנת להתחיל בתהליך העיצוב חשוב לאכול

ו על ארוחות מסודרות. שלבו בתזונה שלכם את הלחם הרגיל בלחם קוסמין, והקפיד

נים שמגיעים פחמימות איכותיות שיסייעו לעצב ולחזק את שרירי הבטן. גם חלבו

שמן זית ועוד יועילו לבניית השריר ויחליפו , 3אומגה  ,ממזונות כגון: אגוזים, שקדים

 מאכלים משמינים. 

 יםסיבים תזונתיים, וירקות המסייע עוד חשוב לשלב שתייה מרובה במהלך היום,

לחילוף החומרים. חשוב לא לאכול ארוחות גדולות לאחר השעה שמונה בערב. בנוסף 

. נפיחות בבטן אפשר להוריד על ידי השמנה בטניתין בטן נפוחה או דיל ביש להב

 ם. מוצרים פרוביוטי צריכת

 לעיצוב הבטןהקפידו על תרגילים מתאימים 

אישה  תסכול' סיפרה לי בעדיין בולטתשלי כפיפות בטן ביום והבטן  100'אני עושה 

שלא הצליחה לעצב ולשטח את בטנה. ואכן כפיפות בטן שאינן נעשות בצורה נכונה 

לכן יש להתאים את התרגילים הנכונים לגופכם ואף יזיקו לגב ולצוואר.  לא יתרמו

והמתאימים ביותר לחיטוב ועיצוב הבטן. בין התרגילים: תרגיל 'שבירת אופניים' בו 

 'אימון כדור'בטן עם מפגש בין המרפקים וברכיים. שוכבים על המזרן ומבצעים כפיפות 

. לכפיפות בטן קטנות  כאשר גבכם על הכדור, תוך עלייהבו שוכבים על כדור גדול 



 
תרגיל בו שוכבים על מזרון על הגב עם רגליים עוד אימון מצוין לחיטוב הבטן הוא 

 ספר פעמים. תוך חזרה על התרגיל מעולים באמצעות הידיים  ןי מעלה אליהישרות כלפ

 השבועי שלכם תרגילי בטן באימוןלבו ש

אנשים רבים מקפידים על אימון יומיומי או שבועי של ריצה, הליכה, אירובי ועוד. על 

רצוי לבחור שלושה תרגילים  - מנת לדאוג לשרירי הבטן וקבלת בטן מעוצבת

 שמתייחסים לעיצוב הבטן ולשלבם באימון. 

 פעמים בשבועבצעו אימוני אירובי שלוש 

וג זה בפעילויות כמו אימוני אירובי מאוד תורמים לחיטוב הבטן, וניתן לבצע אימונים מס

, שחייה ועוד. אימונים מסוג זה הם אלה שגורמים לנו להזיע ולהעלות את נינגריצה, ספי

הדופק. האימונים יעזרו להשיל שומנים מאזור הבטן ולשרוף קלוריות. על האימון 

 דקות בכל פעם.  30להמשך כ 

 לתת לשרירים לנוח תשכחואל 

. על תאמנים רבים כאב בשרירי הבטןבדרך כלל אחרי אימון בטן מסיבי מרגישים מ

לתקן את רקמות  ףמה שעוזר לגו - במנוחה ךיש צורמנת להחזיר את הגוף לאיזון, 

שעות  48שעות לאימון בינוני ו  24לגוף אנרגיה. טווחי המנוחה הינם כ  ולהכניסהשריר 

 לאימון ברמת קושי גבוהה. 

קשר  צרו עימי אני כאן עבורכם.עיצוב הבטן, אם אתם מעוניינים במידע נוסף על 

 ואשמח לתת את כל המידע הנחוץ לכם.

 הנות מטיפים נוספים בכל נושא באתר ובדף הפייסבוק שלי. יכמו כן ניתן ל

 .(מיכל קפלן )מאמנת כושר אישית שלכם,


