
 : برنامه بدنسازی چربی سوزی
 .ما در اینجا میخواهیم یک برنامه ی چربی سوزی بسیار قدرتمند و کارآمد رو به شما معرفی کنیم

 . هفته تمرین هوازی و قدربی میباشد، ییک از نکات مثبت این برنامه این است که روند صعودی خود را به تدری    ج افزایش میدهد ۱۲این برنامه شامل 

 . جمله بدین معناست که شما بصورت اندک اندک وارد فاز الغری و کاهش وزن میشویداین 

 . این برنامه بدنسازی چربی سوزی برای همه ی اشخاص چه مرد و چه زن جواب میدهد و شما میتوانید به راحتی از آن استفاده کنید 

ی از این ویل نکته ی مهم این است که هیچ ورزش کاری بدون رعایت رژیم غذابی نم ی برای نتیجه گرفتی یتواند به اندام دلخواه خود دست یابد، و شما نی 

ی که مربوط به رژیم غذابی شما میشود  . برنامه بدنسازی چربی سوزی الزم است که نکابی رو در تغزیه ی خود رعایت کنت 

ی از دو برنامه تشکیل شده  با توجه به این که ورزش کاردیو)ورزش های هوازی( برای کاهش وزن و چربی سوزی یک عنص   هستند؛ برنامه ی ما نی 
 حیابی

 . است

ی اندام ها و فرم دیه بدن شما میشود .1 : که باعث شکل گی   . برنامه ی قدربی

 . برنامه هوازی: که باعث الغری و کاهش وزن شما میشود .2

یدمخاطب عزیز و گرایم از شما خواهش میکنیم این مطل رو مانند سایر مطالب رایگان دیگ  ! ر دنیای وب در نظر نگی 

ین مراجع تربیت بدبی جهان و به خصوص کشور آمریکا مورد تائید قرار گرفته است پس هر چقدر ب ه این  برنامه ای که در اختیار شماست از سوی بهیی

 . برنامه بدنسازی چربی سوزی پایبند باشید آن هم به شما پایبند خواهد بود

 !ی الغری از کدام تمرین هوازی استفاده میکنیدنکته:مهم نیست در این برنامه 

 . مهم اینست که وسیله ای رو انتخاب کنید که قلب شما را به تپش بیاورد و دوستش داشته باشید

 خوب هستند پس با هرکدام که راحت هستید 
ی

وع ورزش هابی مانند: تردمیل، دوچرخه، ال اپتیکال، شنا و حتی جاکینگ)پیاده روی رسی    ع( همیک رسر

 .کنید

ی که در این برنامه نظر شما را جلب میکند اینست که این برنامه به کندی کار میکند! و این نشان دهنده ی سالمت این برنامه  ۲نکته  ی ی چی  :اولت 

 . بدنسازی چربی سوزی میباشد

 ! عجب خواهید شد هفته قطعا از تاثی  آن مت ۱۲خواهش میکنم صبور باشید و به برنامه پایبند باشد بعد از پایان 

 . هفته ی اول بصورت یک روز در میان انجام دهید ۶برنامه تمرین هوازی 

 (مدت زمان تمرین) دقیقه تعداد جلسات تمرین در هفته هفته 

 دقیقه ۵جلسه سوم  دقیقه ۸جلسه دوم  دقیقه ۵جلسه اول  ۳ هفته اول 
 

 دقیقه ۸جلسه سوم  دقیقه ۱۰جلسه دوم  دقیقه ۸جلسه اول  ۳ هفته دوم
 

 دقیقه  ۱۰جلسه سوم  دقیقه ۱۲جلسه دوم  دقیقه  ۱۰جلسه اول  ۳ هفته سوم 
 

 دقیقه  ۱۲جلسه سوم  دقیقه ۱۵جلسه دوم  دقیقه  ۱۲جلسه اول  ۳ هفته چهارم 
 

 دقیقه  ۱۵جلسه سوم  دقیقه ۲۰جلسه دوم  دقیقه  ۱۵جلسه اول  ۳ هفته پنجم 
 

 دقیقه  ۲۰جلسه سوم  دقیقه ۲۰جلسه دوم  دقیقه  ۲۰جلسه اول  ۳ هفته ششم
 

 

احت کنید ۶برنامه تمرین هوازی    .هفته ی دوم روز  انجام دهید و یک روز اسیی

 (مدت زمان تمرین) دقیقه تعداد جلسات تمرین در هفته هفته 

 دقیقه ۵جلسه سوم  دقیقه ۸جلسه دوم  دقیقه ۵جلسه اول  ۴ هفته هفتم
 

 دقیقه  ۲۰جلسه سوم  دقیقه ۲۲جلسه دوم  دقیقه  ۲۰جلسه اول  ۴ هفته هشتم 
 

 دقیقه  ۲۲جلسه سوم  دقیقه ۲۵جلسه دوم  دقیقه  ۲۲جلسه اول  ۴ هفته نهم
 

 دقیقه  ۲۷جلسه سوم  دقیقه ۳۰جلسه دوم  دقیقه  ۲۷جلسه اول  ۴ هفته دهم
 

 دقیقه  ۳۰جلسه سوم  دقیقه ۳۵جلسه دوم  دقیقه  ۳۰جلسه اول  ۴ هفته یازدهم
 

 دقیقه  ۳۰جلسه سوم  دقیقه ۴۰جلسه دوم  دقیقه  ۳۵جلسه اول  ۴ هفته دوازدهم
 

 

 برنامه بدنسازی برای چربی سوزی : فاز قدربی این برنامه بدنسازی رو موازی با برنامه ی هوازی انجام دهید



 روز اول
 تعداد حرکت  تعداد ست نام حرکت  نام عضله

 ۱۰-۸ ۳ سینه هالتر باال  سینه 
 ۱۲-۱۰ ۳ زیر بغل تک دمبل خم  زیر بغل 
 ۱۰-۸ ۳ پرس سرشانه هالتر نشسته  سرشانه
 ۱۰ ۳ بارفیکس زیربغل

 ۱۲-۱۰ ۳ پشت بازو خوابیده هالتر خم  پشت بازو
 ۱۲-۱۰ ۳ جلو بازو دمبل تک تک جلو بازو

 

 روز دوم 

 تعداد حرکت  تعداد ست نام حرکت  نام عضله

 ۱۰-۸ ۳ اسکات  سرینی 

 ۱۵-۱۲ ۳ پشت پا دستگاه  همسترینگ 

 ۱۵-۱۲ ۳ جلو پا دستگاه  ران 

 ۲۰-۱۵ ۳ ساق با دستگاه پرس پا  ساق پا

 ثانیه  ۶۰ ۳ پالنک  شکم

 ۲۰ ۳ زیر شکم خلبانی شکم

 روز سوم

 تعداد حرکت  تعداد ست نام حرکت  نام عضله

 ۱۰ ۳ پرس سینه دمبل سینه 

 ۱۰ ۳ زیر بغل هالتر خم  زیر بغل 

 ۱۵-۱۲ ۳ نشر جانب دمبل سرشانه

 ۱۲-۱۰ ۳ زیر بغل سیم کش  زیر بغل 

 ۱۲-۱۰ ۳ پشت بازو طناب دست بر عکس  پشت بازو

 ۱۲-۱۰ ۳ جلو بازو هالتر الری  جلو بازو

 روز چهارم 
 تعداد حرکت  تعداد ست نام حرکت  نام عضله

 ۲۰-۱۵ ۳ پرس پا پا

 ۱۰-۸ ۳ ددلیفت پا

 ۱۰ ۳ النژ دمبل  پا

 ۲۰-۱۵ ۳ ساق پا نشسته ساق

 ۲۰ ۳ شکم کرانچ سیم کش  شکم

 ۲۰ ۳ شکم روسی شکم

 نکات طالب  

 افزایش متابولیسم =کمک به الغر شدن

  

 خوردن صبحانه 1⃣

  



 خوردن قهو 2⃣

  

 خردن چای سبی  3⃣

  

4⃣ 
 
 خوردن اب کاف

  

 ورزش کردن 5⃣

  

 گرسنه نماندن6⃣

  

 درساعات منظم غذاخوردن 7⃣

 نکات برتر

 : راهکار برای افزایش متابولیسم وکمک به الغر شدن6️❇

  

 خوردن صبحانه ��

 افزایش وعده های غذاب  ��

 ورزش ��

 مرصف آب ��

 گرسنه نماندن ��

 : راهکار برای افزایش متابولیسم وکمک به الغر شدن6️❇درساعات منظم غذاخوردن ��

 نکابی که باید انجام دهید

 ��برابر میکند  ۳تا  ۲را مرصف این مواد رسعت الغر شدن شما ��

  

 آب  ��

 فلفل تند  ��

 چای سبی  ��



 زنجبیل��

 قهوه ��

 اسفناج ��

 گریپ فروت ��

 دارچی   ��

 بروکیل��

  سب  ��

 


	برنامه بدنسازی چربی سوزی :

