
 

 

 

Тренуйся з 
BLACKROLL®! 
 

 



 

 

 

 

Ваш 8-тижневий план ля 

здорового та спортивного способу 

життя 

 

 

У цій електронній книзі ми зібрали 

тренування в домашніх умовах. 

 

Якщо ваша мета — поліпшити самопочуття, наростити м'язи чи втратити вагу —цей комплекс 

вправ допоможе вам її досягнути. 

 

На вас чекають тренування для всього тіла: верхньої частини, спини, а також вправи на прес та 

сідниці.  

За цією програмою ви можете тренуватися не лише у вільний час, але й у перервах між роботою. 

Саме для цього ми склали 7-хвилинний комплекс для тренування в офісі.  

Залишайтеся з нами та відчуйте значний прогрес вже за 8 тижнів. 
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1. Перш  ніж розпочати... 
 

 

1.1. Розминка 

 

Розминка потрібна для того, щоб підготувати організм до майбутнього навантаження та довести 

вас до "робочої температури".  Саме ця складається з вправ "низького рівня впливу" та 

допомагає: 

• Розігріти м’язи тіла 

• Прискорити частоту серцевих скорочень 

• Підготувати центральну нервову систему 

• Покращити концентрацію. 
 

Будь-ласка, завершуйте розминку перед кожним тренуванням. Ви також знайдете поради щодо 

цього в нашій електронній книзі.  

 

 

1.2. Заминка  

 

Заминка необхідна для стабілізації вашої серцево-судинної системи та зменшення частоти 

серцевих скорочень. Тут ми знову застосовуємо вправи з "низьким рівнем впливу", які 

призначені для активного періоду відпочинку.  Це стимулює відновлення  м'язів і зниження 

м'язового тонусу. Кінцеві продукти обміну речовин, накопичені під час вашого тренування, 

вивільняються з організму. Так ваше тіло позбувається напруги. 

 

 

1.3. Якість важливіша за кількість  

 

Вправи, розроблені в цій електронній книзі, завжди виконуються протягом певного періоду часу.  

Кількість повторень не задається. При цьому, варто звернути увагу на те, що мова йде не про 

максимальну кількість повторень, які ви виконаєте за певний час, а про те, скільки якісних рухів ви 

зможете виконати. Якщо їх число зменшується, скоротіть кількість повторень. 
 

 

1.4. Дотримуйтеся перерв 

Важливо дотримуватись перерв між вправами та між комплексами вправ.  Це дозволяє вашому 

організму відпочити та якісно виконати наступний комплекс вправ. 



1.5. Протипоказання  

 

Варто відмовитись від тренування / відновлення, якщо є наступні скарги або звернутися на 

консультацію до лікаря. 
 

а) Жорсткі протипоказання зустрічаються практично під час усіх травм / захворюваннях таких 

як переломи, тромбози, гостре люмбаго.   

У цих випадках варто уникати використання BLACKROLL®: 
 

• Почервоніння  

• Припухлість 

• Гострий біль 
 

b) Легкі протипоказання. Тут слід вирішувати самостійно, чи виконувати рекомендований 

план тренувань.  
 

• Остеопороз 

• Пухлинні захворювання 

• Заміна суглобів, ревматичні захворювання  

• Травми міжхребцевого диску 

• Вагітність 

• Прийом антикоагулянтних препаратів  

 

 

 

1.6. Важливо 

 

Якщо під час тренування виникає біль, не пов'язаний з м'язовою втомою, припиніть тренування. 

Якщо виникає запаморочення або дискомфорт, також завершіть заняття.   

Свідоме виконання вправ дуже важливе. Прислухайтеся до свого тіла, щоб відчути, що добре для 

вас. 

 

Тривалість інтервалів виконання вправ збільшується протягом декількох тижнів. Якщо ви 

розумієте, що ще не готові йти далі, знову скоротіть тривалість виконання вправи.



Комплекс вправ - Розминка перед 

кожним тренуванням  
 

 

2.1. Правильна мобілізація та розминка суглобів  

 

 

Кругові рухи головою 

 

Нахиліть голову на одну сторону та прокачуйте її вперед через центр до іншої сторони. Уявіть, як 

одне вухо торкається плеча, для того щоб в кінці руху іншим вухом торкнутися іншого плеча. Плечі 

залишаються розслаблені впродовж вправи. 

 

Плечі 

 

Виконайте велике коло обома плечима. Підніміть плечі догори та прокрутіть їх донизу. При цьому 

направляйте їх вперед та знову піднімаєте догори.  Виконайте такі рухи у протилежному 

напрямку. 

 

Лікті 

 

Зігніть руки під кутом 90 градусів, а тепер повільно виконайте кругові рухи руками. Спочатку 

назовні, потім всередину.  

 

Стегна  

 

Виконайте кругові рухи стегнами навколо осі між головою та ногами. Намагайтесь тримати в 

напрузі прес та сідниці, для того щоб не вигинати та не округлювати спину.  

 

Коліна 

 

Поставте ноги разом та злегка зігніть у колінах. Тепер обведіть колінами велике коло навколо ніг. 

Під час оберту назад м'язи ніг розтягуються.  Намагайтесь тримати в напрузі прес та сідниці. 

 

 

 

 



Кругові оберти стопою  

 

Встаньте на одну ногу, утворіть активну стійку, напружуючи прес та сідниці. Іншу ногу витягніть 

вперед перед собою під кутом 45 градусів та робіть оберти пальцями ніг навколо щиколотки 

наскільки це можливо.  

 

 

2.2. Розминка - вправи по 30 секунд 

 

 

2 підходи  

 

 

Біг на місці 
 

Встаньте трохи далі ширини плечей та злегка зігніть ноги у колінах. Тепер почніть бігти на 

місці, поперемінно піднімаючи та опускаючи ногу.  
 

Переконайтесь в тому що ви біжите, використовуючи повний радіус руху та потужно 

відштовхуючись від підлоги.  

 

Біг вперед і назад 

 

Вихідне положення: ноги на ширині стегон, починайте бігти на місці.  

 

Зробивши декілька кроків, займіть ширше положення, збільшуючи відстань між стопами.  

 

Кінцеве положення: відстань між стопами має бути приблизно 1.5 м, з такого положення ніг 

маленькими крокам рухайтесь в вихідне положення.  

 

Бігти та боксувати  
 

Біжіть на місці та боксуйте вперед. Збільште частоту рухів, коли віднайдете свій ритм.  
 

Маленькі стрибки для фасції 

 

Виконайте маленькі стрибки на місці так, щоб пальці ніг зовсім трішки відривалися від підлоги.  
 

Стрибки на місці з піднятими руками (Джампінг Джек) 

Стопи обох ніг розташуйте щільно одна до одної, стрибайте лише на ширині плечей.  Після цього 

виконайте стрибок у вихідне положення. Віднайдіть свій ритм та витягніть руки догори. Виконуйте 

махи руками в одному ритмі з ногами. 



 

 

 

3. Комплекс вправ - Тренування  
 

 

3.1. Вправи з LOOP BAND 

 

 

 

СІДНИЧНИЙ МІСТОК 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Ляжте на спину та розташуйте BLACKROLL® LOOP BAND навколо стегон, трохи вище колін. Зігніть 

коліна, руки вільно покладіть вздовж тіла.  
 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть сідниці з підлоги, штовхайте таз вгору, поки 

стегна та верхня частина тіла не утворять пряму лінію.  

При цьому активно напружуйте сідниці та утримуйте 

положення протягом 5 секунд.  Повільно опускайте 

сідниці та розпочинайте рух знову, не торкаючись підлоги 

сідницями.  
 

МЕТА 

 

У першу чергу ця вправа зміцнює сідниці. Також ця 

вправа зміцнює м'язи пресу та нижньої частини спини.  
 

 

ХОДЬБА "КРАБОМ" З  LOOP BAND 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розташуйте  BLACKROLL® LOOP BAND навколо рук трохи вище ліктів та встаньте навпочіпки.  Голову 

тримайте рівно в напрямку хребта обличчям до рук. 

ВИКОНАННЯ 

 

Підійміть коліна від підлоги, спираючись на руки та 

пальці ніг. Правою рукою та правою ногою зробіть крок 

вправо.  Підтягніть ліву сторону, не опускаючи коліна. 



 

МЕТА 

 

За допомогою цієї вправи ви зміцнюєте верхню частину 

тіла, руки та прес. 

 

ВПРАВА "МУШЛЯ" З LOOP BAND 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розпочніть вправу, лежачи на лівому боці з BLACKROLL® LOOP BAND навколо стегон, трохи вище 

колін. Зігніть ноги, ліву руку покладіть на таз, правою підіпріть голову.  

 

ВИКОНАННЯ 

 

Ступні обидвох ніг тримайте разом, праве коліно 

повертайте вгору наскільки це можливо. Затримайте 

коліно у найвищій точці на 5 секунд і знову повільно 

опустіть його. 

 

МЕТА 

 

Вправа для ваших сідниць, особливо для малого сідничного м'язу. 

 

ДІАГОНАЛЬНІ СКРУЧУВАННЯ З LOOP BAND 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розташуйте BLACKROLL® LOOP BAND навколо стоп і ляжте на спину. Покладіть руки за голову та 

витягніть ноги. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть ноги та тулуб з підлоги. Тримайте в напрузі прес 

та потягніть ліву ногу до грудей, протидіючи силі стрічки. 

Утримуйте положення протягом 5 секунд і повільно 

відведіть ногу у вихідне положення, не опускаючи тулуб і 

ноги.  

 

МЕТА 

 

Під час цієї вправи працюють м'язи пресу та ніг.  

 

 



ХОДЬБА В БІК З LOOP BAND 

 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розташуйте  BLACKROLL® LOOP BAND навколо 

щиколотки.  Ноги на ширині плеч, руки покладіть на таз. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Присядьте, тримаючи тулуб у вертикальному 

положенні. Тримайте резинку у постійній напрузі, 

зробіть 10 кроків вліво. Ненадовго поверніться у 

початкове положення та повторіть вправу в інший бік. 
 

МЕТА 

 

Ця вправа відмінно зміцнить зовнішню сторону стегна. 
 

 

ВЕСЛУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ З LOOP BAND  

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розпочніть стоячи на колінах. Станьте лівою ногою в BLACKROLL® LOOP BAND та прийміть 

положення, ніби збираєтесь зробити крок, щоб в обох колінах утворився прямий кут. Верхню 

частину тулуба тримайте вертикально, а правою рукою схопіть LOOP BAND. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Злегка нахиліть тулуб вперед, витягнувши спину. 

Підтягніть правий лікоть до тулуба, поки ваша рука не 

буде трохи нижче грудей. Повільно поверніться у 

початкове положення та повторіть вправу. 
 

МЕТА 

 

Для зміцнення м'язів рук. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Вправи з BLACKROLL® STANDARD 

 

 

АЛЬПІНІСТ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Візьміть BLACKROLL® збоку обома руками та прийміть положення для віджимання. Розмістіть 

BLACKROLL® нижче плечей, встаньте навшпиньки, ноги на ширині плечей. Переконайтеся, що тіло 

утворює пряму лінію, а таз не провисає. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Праве коліно направляйте до правого ліктя. Зберігайте 

пряму лінію та тримайте тіло в напрузі, утримуючи таз. 

Знову витягніть праву ногу, опустіть її та починайте з 

лівого боку.  

 

 

МЕТА 

Вправа для зміцнення м'язів пресу та плечей. 
 

 

ПІДЙОМ РУК З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розпочніть стоячи навшпиньках і візьміть BLACKROLL® збоку обома руками. Розташуйте рол нижче 

плечей, а коліна нижче стегон. Голову тримайте рівно в напрямку хребта, обличчям до рук. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Відведіть праву руку витягнутою вперед, утворюючи 

пряму лінію зі спиною. Утримуйте це положення протягом 

10 секунд та повільно повертайтесь у початкове 

положення. Повторіть рух 10-15 разів, потім змініть 

сторону. 
 

МЕТА Ця вправа спрямована на зміцнення верхньої частини спини. 



 

ПЛАНКА З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Покладіть передпліччя на BLACKROLL® та станьте в планку. Станьте навшпиньки, ноги на ширині 

плечей, щоб тіло утворило пряму лінію. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Тримайте все тіло в напрузі. Слідкуйте, щоб не опускався 

таз. Утримуйте таке положення, скільки зможете. Для 

того, щоб ускладнити вправу, злегка ковзайте по ролу 

вперед і назад. 

 

 

МЕТА 

 

У першу чергу вправа зміцнює м'язи пресу. Проте, щоб 

утримувати положення «Планка» працюють м’язи усього 

тіла. 
 

 

ПРЯМІ СКРУЧУВАННЯ НА BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розпочніть в положенні лежачи на спині і розташуйте BLACKROLL® трохи нижче лопаток. Поставте 

п'яти на ширині стегон. Схрестіть руки перед грудьми та тримайте голову рівно в напрямку хребта. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Витягніть тулуб назад на ролі наскільки це можливо. 

Активуйте м'язи пресу та повільно прокатайте верхню 

частину тіла, не втрачаючи контакту з BLACKROLL®. 

Повторіть цю вправу 15 разів. 

 

 

МЕТА 

Ця вправа змусить горіти м'язи пресу. 
 

 



БОКОВА ПЛАНКА НА BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Ліве передпліччя покладіть на BLACKROLL® та прийміть положення бокової планки. Плечі 

знаходяться вище ліктів, а ноги лежать витягнуті одна на одній. Переконайтесь, що тіло утворює 

пряму лінію, а таз не провисає. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Тримайте все тіло в напрузі, щоб воно утворювало пряму лінію. Утримуйте це положення протягом 

деякого часу. 

 

Потім змініть сторону. 
 

МЕТА 

 

Ця вправа чудово підходить для зміцнення бокових 

м'язів пресу. 
 

 

СКРУЧУВАННЯ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сядьте на BLACKROLL®, злегка опираючись позаду на руки. Тримайте тулуб прямо. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть ноги з підлоги та підтягніть коліна до грудей. 

Повільно випрямляйте ноги, не торкаючись підлоги. 
 

МЕТА 

 

У першу чергу вправа зміцнює м'язи пресу. 
 

 

 

 

 

 



ПРОКАТКА З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Прийміть положення для віджимання, пальці ніг поставте на BLACKROLL®. Руки розташуйте під 

плечами.   
 

ВИКОНАННЯ 

 

Тримайте все тіло в напрузі, так, щоб воно утворило 

пряму лінію. Робіть невеликі кроки на BLACKROLL® з 

прокаткою у напрямку рук. Коліна залишаються 

випрямленими, сідниці підтягнуті догори. 

 

МЕТА 

 

Ця вправа відмінно зміцнює все тіло. Перш за все, 

тримайте напругу в центрі корпусу. 

 

 

ЗВОРОТНІ СКРУЧУВАННЯ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розпочніть лежачи на спині та розташуйте BLACKROLL® трохи вище клубової кістки. П'яти поставте 

на ширині стегон, пальці ніг тягнуться вгору. Плечі, голова та руки залишаються на підлозі. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Обидва коліна підтягніть в напрямку до грудей таким 

чином, щоб в колінах та стегнах утворився кут 90 градусів. 

Тримайте в напрузі прес та повільно опускайте ноги. П'яти 

не повинні торкатися підлоги. Коліна знову підтягніть 

вгору та повторіть вправу. 

 

МЕТА 

 

Для зміцнення м'язів в області пресу. 

 

 

 



ПІДЙОМ НІГ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Ляжте на спину і затисніть BLACKROLL® між стопами. Руки розслаблено покладіть вздовж 

тулуба. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

 

Активуйте м'язи пресу та підніміть витягнуті ноги. 

Піднімайте їх якомога вище. Повільно опускайте ноги, не 

торкаючись підлоги та повторіть вправу знову. Нижня 

частина спини весь час має бути на килимку. 
 

МЕТА 

 

У першу чергу вправа зміцнює м'язи пресу. 

 

 

КОЛО З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сядьте на підлогу з рівною спиною, стопи поставте під кутом. Тримайте BLACKROLL® обома 

руками перед тілом. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Напружте м'язи пресу та підніміть ноги. Відхиліть тулуб 

злегка назад та підтягніть коліна трохи ближче до грудей. 

Під ногами передайте BLACKROLL® з однієї руки в іншу. 

Підніміть трохи тулуб та знову передайте валик під 

ногами назад у вільну руку. Слідкуйте, щоб живіт 

залишався напруженим, а спина рівною. 
 

МЕТА 

 

Ця вправа зміцнює усі м'язи пресу. 

 

 



 

 

НАХИЛИ ВПЕРЕД З BLACKROLL® 

 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Візьміть BLACKROLL® обома руками. Поставте ноги на 

ширині плечей, вирівняйте корпус, руки витягніть вгору. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Тримайте спину рівною і опускайте лопатки вниз. 

Нахиляйте витягнутий корпус тіла якомога далі. Ноги та 

руки тримайте витягнутими. Повільно підіймайтесь 

наверх. 
 

МЕТА 

 

Зміцнення нижньої частини спини. 

 

 

ВІДВЕДЕННЯ НОГИ НАЗАД, СТОЯЧИ НАВПОЧІПКАХ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Станьте навпочіпки, а коліна розташуйте на BLACKROLL®. Руки поставте на рівні плечей, коліна на 

90 градусів від тіла. Голову тримайте рівно, обличчям до підлоги. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Праву ногу відведіть назад вгору. Тримайте витягнуту 

ногу з п'ятою над сідницями протягом 10 секунд і 

повільно поверніться у початкове положення. Повторіть 

рух 10-15 разів, потім змініть сторону. 
 

 

МЕТА 

 

У першу чергу, вправа зміцнює м'язи сідниць, також 

сприяє розвитку стійкості в плечах та спині. 



 

 

ВІДЖИМАННЯ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Візьміть BLACKROLL® збоку обома руками та прийміть положення для віджимання. Розташуйте 

рол та руки на рівні плечей, а ноги на ширині стегон. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Тримайте все тіло в напрузі таким чином, щоб воно 

утворило пряму лінію. Зігніть лікті та опустіть груди до 

підлоги. Знову випряміть лікті та повторіть вправу. 

Слідкуйте за тим, щоб тіло залишалося напруженим, а 

лікті щільно прилягали до тулуба. 
 

 

ПОРАДИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ 

 

Для більш легкого варіанту виконання коліна можна 

залишити на підлозі. 
 

МЕТА 

 

Зміцнення верхньої частини тіла, особливо рук та грудей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВОРОТНІ ВІДЖИМАННЯ НА BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сядьте на підлогу. Розташуйте BLACKROLL® за спиною. Ноги зігніть, руками зіпріться на рол позаду 

спини. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Відірвіть сідниці від підлоги та виштовхніть таз вгору. 

Опустіть тулуб таким чином, щоб лікті залишалися 

зігнутими, а передпліччя перпендикулярно їм. 

Ненадовго затримайтеся в такому положенні, а потім 

знову випрямте руки. 

 

МЕТА 

 

Зміцнення тріцепсу та м'язів верхньої частини руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Комплекс вправ -Відновлення 
 

 

4.1. Відновлення BLACKROLL ® MICRO 

 

 

ВПРАВА ДЛЯ ПАЛЬЦІВ РУК З MICRO 

 ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розташуйте MICRO на столі або стійкій поверхні. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Прокатайте пальці один за одним з легким натиском на 

 

MICRO. Прокочуйте вперед і назад кожен палець приблизно 10 разів. 

 

 

ВПРАВА ДЛЯ ЗАП'ЯСТЯ З MICRO 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Розташуйте MICRO на столі або стійкій поверхні. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Тепер прокатуйте вперед і назад лише зап'ястя. Силу 

натиску обирайте на власний розсуд. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Відновлення з BLACKROLL® MINI  
 

ВПРАВА ДЛЯ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З MINI 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

Сядьте за стіл та вільно опустіть ліве передпліччя на 

BLACKROLL® MINI долонею догори. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Тисніть на MINI таким чином, щоб тиск  

на ліве передпліччя відбувався за рахунок  

правої руки. Прокатуйте повільно,  

контролюючи тиск між зап'ястям і ліктем  

вперед і назад. Поверніть ліву руку долонею  

донизу та прокатайте внутрішню сторону передпліччя. 

Потім змініть сторону. 

 

ВПРАВА ДЛЯ ПЛЕЧА З MINI 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Встаньте боком до стіни. Розташуйте BLACKROLL® MINI між стіною та плечем. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Прокочуйте рол вгору та вниз, згинаючи та розгинаючи 

ноги. Під час активного тиску корпусом тіла на MINI може 

змінюватися інтенсивність. Потім змініть сторону. 

 

 

 

 

 

 



ВПРАВА НА БОКОВИЙ М'ЯЗ ТІЛА ТА НАЙШИРШИЙ М'ЯЗ СПИНИ З 

MINI 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Станьте боком до стіни та витягніть вгору ту руку, що торкається стіни. Розташуйте BLACKROLL® 

MINI між стіною та корпусом тіла на рівні ребра.  
 

ВИКОНАННЯ 

 

Прокатуйте вгору та вниз, згинаючи та розгинаючи ноги. 

Під час активного тиску корпусом тіла на MINI може 

змінюватись інтенсивність. Злегка розверніть корпус тіла 

спиною до стіни, щоб краще пропрацювати найширший 

м'яз спини. Потім змініть сторону. 

ВПРАВА ДЛЯ СТОПИ / ФАСЦІЇ СТОПИ З MINI 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Покладіть праву стопу на BLACKROLL® MINI. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Через праву ногу перенесіть вагу тіла на MINI та 

прокочуйте під постійним тиском  вперед і назад від 

пальців до п'яти. Затримайтесь на точках найбільшої 

напруги приблизно на 10 секунд та збільште тиск на 

м’яч. Зменшіть тиск та пропрацюйте усі болючі точки. 

Повторіть те ж саме лівою ногою. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. Відновлення з BLACKROLL® DUOBALL 08 

 

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ ПЛЕЧЕЙ З DUOBALL 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

 

Встаньте спиною до стіни. Затисніть BLACKROLL® DUOBALL між 

стіною та спиною над лопатками.  

 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть руки до рівня плечей та зігніть лікті на 90 градусів. Активно 

тисніть корпусом тіла на DUOBALL, руки витягніть вгору вздовж стіни, 

зберігаючи постійний тиск. Описуючи півколо, поверніть витягнуті 

руки у початкове положення. Розташуйте DUOBALL дещо глибше та 

повторіть вправу. 

 

 

 

ВПРАВА ДЛЯ СПИНИ З DUOBALL БІЛЯ СТІНИ 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Станьте спиною до стіни. Затисніть BLACKROLL® DUOBALL між стіною та спиною вище талії. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Прокочуйте рол вгору та вниз, згинаючи та розгинаючи ноги. За 

рахунок активного тиску спиною на DUOBALL може змінюватись 

інтенсивність. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Відновлення з BLACKROLL® STANDARD 

 

 

 

ВПРАВА НА ЛИТКУ З BLACKROLL® 

 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Розпочніть сидячи. Ліву ногу зігніть у коліні, литку правої 

ноги розташуйте на BLACKROLL®. Спирайтесь на руки біля 

сідниць. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть сідниці та повільно прокачуйте, згинаючи і розгинаючи ліву ногу в області литки. 

Повертайте при цьому праву ногу всередину та назовні, щоб пропрацювати усі м'язи в області 

литки. 
 

Затримайтесь в точках найбільшої напруги приблизно на 15 секунд. Потім змініть сторону. 

 

ВПРАВА НА ЗОВНІШНЮ ЧАСТИНУ СТЕГНА З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

 

Ляжте боком лівим стегном на BLACKROLL®, опираючись 

на руки та на верхню ногу. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

За допомогою верхньої ноги та рук ковзайте по ролу 

вперед і назад. Пропрацюйте усю область, вивертаючи 

нижню ногу та затримайтесь в больових точках 

приблизно на 15 секунд. 

 

ВПРАВА НА ЗАДНЮ ЧАСТИНУ СТЕГНА З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Розпочніть сидячи. Розташуйте BLACKROLL® під стегнами, 

трохи вище колін. Спирайтесь на руки біля сідниць. 



 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Підніміть сідниці та повільно прокочуйте задню частину 

стегна. При цьому повертайте ноги всередину та назовні, 

щоб краще пропрацювати усю задню частину стегна. 

Затримайтесь в больових точках приблизно на 15 

секунд. 

 

 

ВПРАВА НА ПЕРЕДНЮ ЧАСТИНУ СТЕГНА З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Розпочніть у планці та покладіть праве стегно 

передньою частиною на MINI. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Повільно ковзайте на ролі вперед і назад. Пропрацюйте 

всю передню частину стегна, обертаючи праву ногу. 

Затримайтесь в больових точках. При цьому праву п'ятку 

тягніть до сідниці та витягніть ногу. Повторіть вправу 

приблизно 5 разів. Потім змініть сторону. 
 

 

ВПРАВА НА ВЕРХНЮ ЧАСТИНУ СПИНИ З BLACKROLL® 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Спиною ляжте на BLACKROLL®, ноги зігніть у колінах. 

 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Руки схрестіть за головою, підніміть сідниці та за 

допомогою ніг ковзайте по валику від тазу до кінчиків 

лопаток. Затримайтесь в больових точках приблизно на 15 

секунд. 
 

 

ВПРАВА НА СІДНИЦІ З STANDARD 

 



ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Сядьте та розташуйте BLACKROLL® STANDARD під одну 

сідницю. Покладіть ногу на іншу, зігнуту в коліні, ногу. 

Спирайтесь на руки біля сідниць. 
 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Прокатайте сідницю, згинаючи та розгинаючи зігнуту 

ногу, підтримуючи себе руками, під час руху вперед і 

назад. Чим більше вага тіла зосереджена на BLACKROLL® 

STANDARD, тим інтенсивніше буду тиск. Затримайтесь в 

точках найбільшої напруги та повертайте сідницю вправо 

і вліво приблизно протягом 30 секунд. Змініть ногу. 
 

 

ВПРАВА НА ЗОВНІШНЮ СТОРОНУ ГОМІЛКИ З STANDARD 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Ляжте на бік гомілки на BLACKROLL®, спираючись на 

руки та верхню ногу. 

 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Повільно ковзайте за допомогою гомілки та рук по ролу 

вперед і назад. Пропрацюйте усю область, вивертаючи 

нижню ногу та затримайтесь в больових точках 

приблизно на 8 секунд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



яччплекс вправ -          

Заминка після кожного 

тренування 
 

 

 

НАХИЛИ 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Поставте ноги на ширині стегон. Нахиліть корпус вперед 

та дещо провисніть. Ви повинні відчути приємну 

розтяжку в спині. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Вхопіться за пальці ніг та витягніть спину. Лопатки 

зведіть одна до одної. Затримайтесь у цьому положенні 

на декілька секунд, перш ніж повернутися у початкове 

положення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВПРАВА "ТРИКУТНИК" 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Широко розставте ноги та нахиліть тулуб глибоко вперед. 

Опустіть корпус до підлоги так, щоб руки лежали на 

килимку. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Затримайте це положення приблизно на 20 секунд. Потім 

зігніть коліна та розслабте спину на декілька секунд, перш 

ніж повторити вправу. Виконайте цю вправу 3 рази. Потім 

зігніть ноги та повільно підніміться. 
 

МЕТА 

Розтягнення задньої частини ніг та нижньої частини спини. 

 

 

ВПРАВА "ГОЛУБ" 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Сядьте на п'яту, при необхідності покладіть Block або MINI 

між литкою та стегном з однієї сторони. Витягніть та 

опустіть іншу ногу позаду себе. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Нахиліть корпус вперед, спираючись на передпліччя. Для 

більш глибокої розтяжки ви додатково можете нахилити 

корпус аж до підлоги. Затримайте це положення 

протягом 20 секунд перш ніж змінити сторону. Повторіть 

вправу по три рази на кожну ногу. 
 

 

 



НАХИЛ НА ОДНІЙ НОЗІ 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Сядьте зігнувши одну ногу. Обережно нахиліть 

корпус тіла на витягнуту ногу. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Затримайте це положення приблизно на 20 секунд, 

потім злегка підніміть корпус.  

Розслабтесь на декілька секунд, перш ніж повторювати 

вправу. Після трьох підходів змініть ногу. 

 

МЕТА 

 

Розтягнення задньої частини ніг та нижньої частини спини. 

 

 

ПОВОРОТИ ТУЛУБОМ  

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Розпочніть сидячи. Підтягніть одну ногу до себе та 

зафіксуйте її. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Поверніть тулуб до зігнутої ноги та переконайтесь, що 

хребці шийного відділу активно задіяні під час руху. Ви 

маєте відчути приємне розтягування усього тулуба. 

Затримайте це положення приблизно протягом 20 секунд, 

перш ніж змінити сторону. Повторіть вправу по три рази з 

кожного боку. 
 

 

 

 

 

РОЗТЯЖКА ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА 

 



ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Станьте у положення "свічки". Руками підтримуйте 

сідниці. Слідкуйте за тим, щоб шия залишалася вільною. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Тепер нахиляйте ноги до підлоги. Руки можна схрестити за 

спиною. Затримайте положення протягом 20 секунд. 

Звільніть руки та повільно опускайтесь. 

 

МЕТА 

 

Розтягнення задньої частини тіла. Від шиї до лито 

 

ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ З ШИРОКО РОЗВЕДЕНИМИ НОГАМИ 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сядьте, розведіть ноги в бік якомога ширше, поки не 

відчуєте легку напругу з внутрішньої сторони ноги. 

 

ВИКОНАННЯ 

 

Нахиляйтесь вперед, просуваючись руками якомога далі. 

Під час усього руху зберігайте напругу в сідницях, ногах та 

животі. Затримайтеся у такому положенні приблизно на 

20 секунд та підніміться за рахунок тулуба. Виконайте 

вправу у такий послідовності три рази поспіль. 
 

МЕТА 

 

Розтягнення внутрішньої сторони стегна. 

 

 

 

 

 

МАЛЕНЬКИЙ ЙОГА КОМПЛЕКС 

 

ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 



 

Розпочніть у позі воїна. Передня нога злегка зігнута, задня нога витягнута, стопа злегка вивернута 

назовні так, щоб п'ятка залишалася на підлозі. 
 

ВИКОНАННЯ 

 

Далі витягніть передню ногу та опустіть корпус. Грудьми тягніться до колін. Нарешті опустіть 

стегно та торкніться підлоги коліном задньої ноги. Руки витягніть до стелі. Виконайте вправу у 

такій послідовності на іншу ногу. Виконайте 3 повтори на кожну ногу.



РОЗСЛАБЛЕННЯ 

 

 

СИДЯЧИ НА П'ЯТАХ 

 

Сядьте на п'яти та складіть долоні перед грудьми. Зробіть 

глибокий вдих та видих. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ НЕМОВЛЯТИ 

 

Сядьте на п’яти. Широко відкрийте коліна, розташувавши 

корпус тіла між ногами, руки витягніть вперед. Спокійно 

вдихайте та видихайте, насолоджуючись положенням. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки тренування Тиждень 1-3 
 

7. 

 

Тиждень 4-6 

 
 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

Тиждень 4 
Тренування 
на все тіло 

Сильна верхня 
частина тіла 

Тренування на 
прес 

Тренування 
на все тіло 

Тренування в 
офісі 

Вихідний Відновлення 

 

Тиждень 5 
Тренування в 

офісі 
Тренування 
на все тіло 

Сильна верхня 
частина тіла 

Тренування на 
прес 

Тренування на 
все тіло 

Вихідний Відновлення 

Тиждень 6 Вихідний 

 
Тренування в офісі 

Тренування на 
все тіло 

Сильна 
верхня 

частина тіла 

Тренування 
в офісі 

Тренування на 
все тіло  Відновлення 

 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер      П’ятниця Субота Неділя 

Тиждень 1 
Тренування 
на все тіло 

 
Тренування на 

прес 
 

Тренування в 
офісі 

 Відновлення 

 

Тиждень 2 

 

Сильна верхня 
частина тіла 

 
Тренування на 

все тіло 
 

Тренування на 
прес 

Відновлення 

Тиждень 3 
Тренування на 

все тіло 
 

Тренування 
на прес 

Сильна 
верхня 

частина тіла 

Тренування 
в офісі 

 

Відновлення 



Тиждень 7-8 

 

 

 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

Тиждень 7 
Тренування 
на все тіло 

Тренування в офісі  
Сильна верхня 

частина тіла 
Тренування на прес 

Тренування в 
офісі  

Сильна верхня 
частина тіла 

Тренування на 
прес 

Тренування на 
все тіло 

Відновлення 

Тиждень 8 Вихідний 

Тренування в офісі 
Сильна верхня 

частина тіла Тренування на прес 

Тренування в 
офісі  

Сильна верхня 
частина тіла 

Тренування на 
прес 

Тренування на 
все тіло  Відновлення 



9. Тренування 

 

 

    9.1. Тренування для усього тіла 

 

Ці вправи допоможуть зміцнити все тіло. Виконайте спочатку перший сет вправ, після 

короткої перерви одразу розпочніть виконувати другий сет. Спочатку можете розпочати 

лише з одного сету. 

 

Розімніться, перш ніж виконувати вправи! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа  Тривалість Мета  Коментар 

Кругові рухи головою 20 с 
 

Розігріти м’язи шиї 

Не надто сильно розтягуйте 

шию  

Кругові рухи плечами та руками 20 с Розігріти плечові суглоби Повна амплітуда руху 

Кругові рухи ліктями  20 с Підготувати лікті до навантаження  Повна амплітуда руху 

Кругові рухи зап’ястям   20 с Розігріти зап’ястя  Повна амплітуда руху 

Кругові рухи тазом  20 с Розігріти суглоби стегон Повільний рівномірний рух 

Кругові рухи стопами ніг 20 с Розігріти суглоби стоп  Повна амплітуда руху  



Вправа Тривалість 

 

Підходи Коментар 

Біг на місці 30 с 2 Комбінуйте швидкі та повільні кроки 

Біг вперед і назад 30 с 2 Виштовхуйте коліна назовні 

Бігати і боксувати 30 с 2 
Напружуйте все тіло аж до кінчиків 

пальців 

Маленькі стрибки 30 с 2 
Пальці ніг злегка відриваються від 

підлоги 

Стрибки на місці з 

піднятими руками 

(Джампінг Джек) 

30 с 2 
Напружуйте все тіло, задійте м’язи 

кору. 

 

Сет 1 

 

 

Вправа  Тиж. 1-3 Тиж. 4-6 Тиж. 7-9 Підходи 

Сідничний місток 

   20 с 30 с 40 с 

2 
Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Ходьба «крабом» 
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Вправа «мушля» 
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза  10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Діагональні 

скручування 

20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сет 2 

 

 

Вправа  Тиж. 1-3 Тиж. 4-6 Тиж. 7-9 Підходи  

Ходьба в бік  

20 с 30 с 40 с 

2 
Пауза 10 с Пауза  20 с Пауза 20 с 

Веслування однією 

рукою 

20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза  10 с Пауза  20 с Пауза  20 с 

Альпініст  
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Підйом рук  
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза  10 с Пауза  20 с Пауза  20 с 

 

 
 
 

ЗАМИНКА 

Вправа  Тривалість  Підходи  Коментар  

Нахили  30 с 3 Право/ліво  

ВПРАВА "ТРИКУТНИК" 30 с 3 Право/ліво 

ВПРАВА "ГОЛУБ" 30 с 3 Право/ліво 

Нахили на одну ногу  30 с 3 Право/ліво 

Повороти тулубом сидячи 30 с 3 Право/ліво 

РОЗТЯЖКА ЗАДНЬОЇ 

ЧАСТИНИ ТІЛА 30 с 3 Право/ліво 

Положення сидячи з 

широко розведеними 

ногами 30 с 3 Право/ліво 

Йога комплекс  10 с/ вправа  3 Право/ліво 

Розслаблення 5-10 хв 1  



   9.2.  Тренування на м’язи пресу  

 

 

Ці вправи допоможуть зміцнити м’язи пресу. Спочатку виконайте перший сет вправ, після короткої 

паузи одразу розпочніть виконувати другий сет. Спочатку можете розпочати лише з одного сету. 

 

Розімніться перш ніж виконувати! 
 

 

 Виконання  Тривалість   Мета Коментар 

Кругові рухи головою 20 с 

 

Розігріти м’язи шиї Не надто сильно розтягуйте 

шию 

Кругові рухи плечами та руками 20 с 
 

Розігріти плечові суглоби 
Повна амплітуда руху 

Кругові рухи ліктями 20 с 
Підготувати лікті до 

навантаження 
Повна амплітуда руху 

Кругові рухи зап’ястям 20 с Розігріти зап’ястя Повна амплітуда руху 

Кругові рухи тазом 20 с Розігріти суглоби стегон Повільний рівномірний рух 

Кругові рухи стопами ніг 20 с Розігріти суглоби стоп Повна амплітуда руху 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа      Тривалість Підходи Коментар 

Біг на місці 30 с 2 
 

Комбінуйте швидкі та повільні кроки 

Біг вперед і назад  30 с 2 Виштовхуйте коліна назовні 

Бігати та боксувати 30 с 2 
Напружуйте все тіло аж до кінчиків 

пальців 

Маленькі стрибки  30 с 2 
Пальці ніг злегка відриваються від 

підлоги 

Стрибки на місці з 

піднятими руками 

(Джампінг Джек) 

30 с 2 
Напружуйте все тіло, задійте м’язи 

 кору. 

 

 

Сет 1 

 

 

Вправа  Тиж. 1-3 Тиж. 4-6 Тиж. 7-9 Підходи  

Планка  

 

20 с тримати  
30 с тримати 

40 с 

тримати 

3 

Пауза 10 с Пауза  20 с 
Пауза  20 

с 

Прямі скручування 
20 с 30 с 40 с 

3 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Бокова планка  
20 с тримати  30 с тримати 

40 с 

тримати 3 

Пауза  10 с Пауза  20 с Пауза 20 с 

Скручування  
20 с 30 с 40 с 

3 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 



Сет 2 

 

 

Вправа  Тиж. 1-3 Тиж. 4-6 Тиж. 7-9 Підходи 

Планка  

 

20 с тримати 
30 с тримати  40 с тримати 

2 

Пауза  10 с Пауза  20 с Пауза 20 с 

Прямі скручування  
20 с 

30 с 

40 с 
2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Бокова планка 
20 с тримати  30 с тримати  40 с тримати 

2 

Пауза 10 с Пауза  20 с Пауза  20 с 

Скручування  
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза  20  

 

Заминка  

 

 

 

 

 

Вправа  Тривалість  Підходи  Коментар 

Нахили  30 с 3 Право/ліво  

ВПРАВА "ТРИКУТНИК" 30 с 3 Право/ліво 

ВПРАВА "ГОЛУБ" 30 с 3 Право/ліво 

Нахили на одну ногу  30 с 3 Право/ліво 

Повороти тулубом сидячи 30 с 3 Право/ліво 

Розтяжка задньої частини тіла 30 с 3 Право/ліво 

Положення сидячи з широко 

розведеними ногами 
30 с 3 Право/ліво 

Йога комплекс  10 с/ вправа  3 Право/ліво 

Розслаблення 5-10 хв 1  



 

9.3. Сильна верхня частина тіла  

 

 

Під час цього тренування фокус націлений на верхню частину тіла. Зміцніть за допомогою цього 

сету спину та руки.  
 

 

Розімніться перш ніж виконувати! 
 

 

Вправа Тривалість Мета  Коментар 

Кругові рухи головою 20 с 
Розігріти м’язи шиї Не надто сильно 

розтягуйте шию  

Кругові рухи плечами та 

руками 
20 с Розігріти плечові суглоби Повна амплітуда руху 

Кругові рухи ліктями  20 с 
Підготувати лікті до 

навантаження  
Повна амплітуда руху 

Кругові рухи зап’ястям   20 с Розігріти зап’ястя  Повна амплітуда руху   

Кругові рухи тазом  20 с Розігріти суглоби стегон 
Повільний рівномірний 

рух 

Кругові рухи стопами ніг 20 с Розігріти суглоби стоп  Повна амплітуда руху 

 

Вправа Тривалість Підходи Коментар 

Біг на місці 30 с 2 Комбінуйте швидкі та повільні кроки 

Біг вперед і назад 30 с 2 Виштовхуйте коліна назовні 

Бігати і боксувати 30 с 

2 

Напружуйте все тіло аж до кінчиків пальців 

Маленькі стрибки 30 с 2 Пальці ніг злегка відриваються від підлоги 

Стрибки на місці з 

піднятими руками 

(Джампінг Джек) 30 с 2 

Напружуйте все тіло, задійте м’язи 

 кору. 

 



Сет  1 

 

 

Вправа  Тиж. 1-3 Тиж. 4-6 Тиж. 7-9 Підходи  

Планка  

 

20 с тримати  
30 с тримати 40 с тримати  

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Прямі скручування  
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Бокова планка  
20 с тримати  30 с тримати  40 с тримати  

2 

Пауза 10 с Пауза 20 с Пауза 20 с 

Скручування  
20 с 30 с 40 с 

2 

Пауза 10 с Пауза  20 с Пауза 20 с  

 

 

Заминка  

 

 

 

 

Вправа  Тривалість  Підходи  Коментар 

Нахили  30 с 3 Право/ліво 

ВПРАВА "ТРИКУТНИК" 30 с 3 Право/ліво 

ВПРАВА "ГОЛУБ" 30 с 3 Право/ліво 

Нахили на одну ногу  30 с 3 Право/ліво 

Повороти тулубом сидячи 30 с 3 Право/ліво 

РОЗТЯЖКА ЗАДНЬОЇ 

ЧАСТИНИ ТІЛА 30 с 3 

Право/ліво 

Положення сидячи з широко 

розведеними ногами 30 с 3 

Право/ліво 

Йога  комплекс  10 с/ Вправа  3 Право/ліво 

Розслаблення 5-10 хв 1  



 

9.4. Тренування в офісі 

 

 

Багато працюєте за комп’ютером?  

Тоді цей коротенький 5-хвилинний сет вправ саме для вас.  

 

 

 

 

Вправа  Тривалість  Коментар  

 

Зап’ястя  30 секунд право/ліво  

 

 

 

 

 

Передпліччя  30 секунд право/ліво 

 

 

 

 

 

Пальці  30 секунд  право/ліво 

 

 

 

 

 

Стопа  30 секунд  право/ліво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Комплекс  на відновлення  
 

 

Збалансованими повинні бути не лише навантаження, а й відновлення організму. Приділяйте 

достатню увагу часу для відновлення. Ці вправи допоможуть вам швидко відпочити. 
 

10.1. Відновлення - BLACKROLL® STANDARD 
 

 

 

 

Вправа  Тривалість  Коментар  
 

Литка  30 секунд право/ліво 

 

 

 

Задня сторона стегон  30 секунд обидві ноги одночасно 

 

 

 

Зовнішня сторона литки  30 секунд право/ліво 

 

 

 

Зовнішня сторона стегна 30 секунд право/ліво 

 

 

 

Передня сторона стегна 30 секунд обидві ноги одночасно 

 

 

 

 

Сідниці 30 секунд право/ліво 

 

 

 

Верхня частина спини 30 секунд                  вперед/назад 

 

 

 



 

10.2. Відновлення - BLACKROLL® MINI & DUOBALL 08 
 

 

 

Вправа  Тривалість  Коментар 

Плече  30 секунд Право/ліво 

Боковий м’яз тіла  

 

 

 

30 секунд 

Обидві сторони 

одночасно 

Стопа  30 секунд Право/ліво 

Передпліччя  30 секунд Право/ліво 

Верхня частина спини 30 секунд 

Обидві сторони 

одночасно  

Спина  30 секунд  Право/ліво  

 

        Вітаємо! 

 

 

Ви  успішно закінчили 8-тижневе тренування 

з BLACKROLL®.  

собі шанс виграти «RECOVERY PILLOW»? 

 

 


