
להיטים אחרונים בתחום חיזוק ועיצוב הגוף
חברת מÆדÆס פארם מציגה לכם לכם מס תרגילים בעזרת אביזרים חדישים בהדגמתה של ענת מאיר מדריכת כושר בכירה ומנחת תוכניות 

Æכושר בטלוויזיה¨ אשר יסייעו לכם בעיצוב וחיזוק הגוף

לפניכם שני אביזרים יעילים ביותר¨ ידידותיים  ובעלי יכולת ביצוע של עשרות אפשרויות של תרגילים אשר ייתנו לכם מענה יוצא מהכלל 

לחיזוק ועיצוב הגוףÆכידוע לכולנו על מנת להגיע לגוף מוצק מעוצב חזק ובריא נדרשת מאיתנו עבודה קשה ומפרכת שהיא אף משעממת 

לעיתיםÆ מכשיר הג‘ים סטיק הקלאסי וגלגלת הגומיות יהפכו את האימון שלכם למגוון¨ מהנה¨ לא משעמם ויעיל ביותרÆ לפניכם ¥ תרגילים 

אשר עובדים על רוב חלקי הגוף שניתן לבצע בעזרת אביזרים אלו∫ “נסו ותיהנו“°

תרגיל מס‘ תרגיל מס‘ 11: : בעמידת פיסוק 
ובירכיים כפופות¨ בטן מוכנסת 

היטב¨ יש למשוך ידיים לאחור 

ולהורידןÆ התרגיל מיועד לחיזוק 

הזרועות והשכמות¨ עובד גם 

על בטן שחייבת להיות מכווצת 

בשעת הביצועÆיש לבצע ≤ סטים 

Æחזרות כל אחד ±μ≠≤∞ של

תרגיל מס‘ תרגיל מס‘ 22∫∫ בעזרת גלגלת הגומיות יש 
לכפוף את האמות וליישרן וכל כיפוף אמות 

יש להרים רגל לאחורÆ התרגיל עובד על 

שריר הדו ראשי ועל הישבןÆ יש לבצע בכל 

Æחזרות¨ כ≤ סטים ±μ≠≤∞ רגל בין

תרגיל מס‘ תרגיל מס‘ 33:: בעזרת גלגלת 
הגומיות יש לעמוד על הברכיים¨ 

לפשוט רגל אחת לאחור¨ 

בזמן הפשיטה¨ יש לגלגל 

את הזרועות לפנים לפי גבול 

היכולת וכשהורדנו את הרגל¨ 

 π∞ מחזירים זרועות לזווית

מעלות עם הגוףÆ יש לבצע בכל 

Æחזרות ±∞≠±μ רגל ≤ סטים של

תרגיל מס‘ תרגיל מס‘ 44:: בעזרת הג‘ים 
סטיק הקלאסי אנו מישרים 

זרועות כלפי מעלה¨ בכל פעם 

שאנו מעבירים משקל לצד אנו 

מכופפים בירכייםÆ התרגיל עובד 

על חלק גוף עליון צידי הגוף וחלק 

גוף תחתוןÆ יש לבצע ≤ סטים 

של ∞≥≠μ± חזרות ©חזרה נחשבת 

Æ®ככפיפה לימין ולשמאל

יש לציין שמכשירים אלה מיוצרים בכמה וכמה דרגות קושי ומתאימים לכל רמות הכושר∫ מתחילים ומתקדמיםÆ המכשירים מתאימים לנשים גברים 
Æתוצאות מובטחות למתאמנים המתמידים Æמתאימים לאימוני סטודיו קבוצתיים¨ אימונים אישיים ונוחים לנשיאה ממקום למקום Æונוער

את המכשירים ניתן לרכוש במ.ד.ס פארם 1700-505-508 
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