


Kích hoạt tinh thần và cơ bắp bằng các bài tập đơn giản sau đây 

để chuẩn bị cho Năm Mới!

1. Kiểm tra cân nặng

2. Khởi Động

- Down Dog to Cobra 1 phút

- Cat Cow 30 giây

3. Circuit (3 vòng)

- Angels and Devils 1 phút

8/2: KHỞI ĐỘNG TOÀN THÂN, 
NGÀY 1

1                                            3

2                                            4

Đăng ký nhận Voucher trị giá 3 triệu đồng Nhận ngay

https://upfit.com.vn/tang-goi-tap-3-000-000-cung-hlv-ca-nhan/
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8/2: Khởi động toàn thân, Ngày 1

3. Circuit (3 vòng)

- Warrior Pose 30 giây mỗi bên

- Bird Dogs 1 phút luân phiên mỗi bên

- Dead Bugs 1 phút luân phiên mỗi bên

- Deep Overhead Squats 1 phút
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Tìm ra điểm bắt đầu bằng một buổi tập luyện 35 phút. Hãy 

nhớ rằng, mục tiêu chính của bạn nên đơn giản để duy trì 

cấp độ luyện tập hiện tại trong suốt những ngày tết, cho 

nên trong thời gian này bạn sẽ nhắm đến những con số 

tương tự như trước khi bạn quay trở lại “Thế Giới Thực”!

1. Khởi Động:

- Down Dog to Cobra 1 phút

- Cat Cow 30 giây

9/2 NGÀY LẬP MỤC TIÊU
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9/2: Ngày Lập Mục Tiêu

2. Các Bài Tập Xác Định Mục Tiêu

- 5 phút giãn cơ khởi động

- Hít Đất nhiều nhất có thể trong một phút

- Squat nhiều nhất có thể trong một phút

- Chạy/đi/đạp xe/ bơi lội trong cự ly xa nhất trong 20 phút

- Giãn cơ phục hồi trong 5 phút
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Thư giãn và phục hồi cho buổi tập tiếp 

theo với 30 phút yoga nhẹ và đơn giản

30 Phút Yoga Nhẹ

•Ví Dụ: https://youtu.be/BAzmqlvEAlk

10/2: NGÀY YOGA

11/2: TẬP TRUNG VÀO VÙNG CƠ LÕI 
(CƠ CORE)

Các bài tập đơn giản này giúp săn chắc cơ lõi (cơ core). Đây là cơ trung tâm 

của toàn cơ thể bao gồm cơ bụng, cơ liên sườn, cơ lưng và cơ mông. Cơ 

core khỏe sẽ giúp nâng đỡ, hỗ trợ cột sống, giảm đau lưng, cải thiện phom 

dáng.

1. Khởi Động:

- Dead Bugs 1 phút luân phiên mỗi bên

- Bird Dogs 1 phút luân phiên mỗi bên

https://youtu.be/BAzmqlvEAlk


11/2 Tập trung vào vùng cơ lõi
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2. Các bài tập cơ lõi (Cơ Core):

Hãy xem và tập theo các bài tập cơ lõi đơn giãn nhưng lại

vô cùng hiệu quả này nhé

Link: https://youtu.be/4BQhbWt7LCs

Hoặc để nâng độ khó, các bạn có thể cùng thử sức với các

bài tập Animal Flow mới lạ, đòi hỏi sự kết hợp giữa sức

mạnh, độ dẻo dai và linh hoạt. Hãy cố gắng luyện tập theo

các động tác dưới đây cho đến khi thuần thục nhé

Link: https://youtu.be/vETxOFqFxtE

Hãy tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi và tận

hưởng ngày mùng một Tết này cùng gia đình và bạn

bè nào

12/2: NGÀY NGHỈ

https://youtu.be/4BQhbWt7LCs
https://youtu.be/vETxOFqFxtE
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Có thể bạn cảm thấy nặng nề và chậm chạp sau ngày hôm 

qua (và có thể cảm thấy mệt mỏi). Cho nên hãy giữ cho 

mục tiêu của bản thân hợp lý, và chỉ cần chăm sóc bản 

thân trong ngày hôm nay để chuẩn bị quay trở lại vào ngày 

mai! Cố gắng giành 30 phút 

trong ngày cho thử thách

đơn giản này.

- Uống 2-3 Lít Nước

- Đi Bộ 30 Phút

Ok, bạn bây giờ gần trở về “thế giới thực”! Hãy cùng đánh 

thức tinh thần và cơ thể trở lại với những bài tập khởi động

toàn thân, giống như những bài tập chúng ta đã thực hiện 

vào buổi đầu của thử thách

8/2: Khởi động toàn thân

1. Khởi Động

- Down Dog to Cobra 1 phút

- Cat Cow 30 giây

13/2: WALKING IT OFF

14/2: KHỞI ĐỘNG TOÀN THÂN, 
NGÀY 2
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14/2 Khởi động Toàn Thân, Ngày 2

2. Circuit (3 vòng)

- Angels and Devils 1 phút

- Tư thế chiến binh 30 giây mỗi bên

- Bird Dogs 1 phút luân phiên mỗi bên

- Dead Bugs 1 phút luân phiên mỗi bên

- Deep Overhead Squat 1 phút

3. Phục Hồi

Đi hoặc chạy 30 phút

Chúng ta gần như quay trở về cuộc sống thường nhật, vì vậy hãy 

cùng tận hưởng một buổi tập nhóm vui nhộn tại Công viên

Cresent mall, Q.7, TP. HCM. Vào lúc 7:00 am và 6:00pm cùng 

trưởng huấn luyện viên tại UPFIT, Mr. Caleb. Bài tập này dành

cho người mới bắt đầu, người đã luyện tập và cả các VĐV chuyên 

nghiệp!

Buổi tập sẽ được livestream tại đây: 

www.facebook.com/CalebLeeCPT

Hãy cùng xem và tham gia nhé.

Hoặc đơn giản hơn

các bạn có thể thử sức cùng

ba bài tập phối hợp vận động sau

https://youtu.be/kK14bNnsCvo

15/2: LUYỆN TẬP NHÓM

http://www.facebook.com/CalebLeeCPT
https://youtu.be/kK14bNnsCvo
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Hãy xem lại quá trình tập luyện của bạn như thế nào! Hãy 

nhớ rằng, mục tiêu của chúng ta chỉ là duy trì mức độ thể 

chất và cân nặng của bạn, vì vậy nếu bạn vẫn giữ được số 

cân nặng của mình như trước Tết, bạn đã làm rất tốt. 

Giờ hãy cùng thực hiện lại các

bài tập của ngày 9/2: Ngày Lập

Mục Tiêu nhé

- 5 phút giãn cơ khởi động

- Hít Đất nhiều nhất có thể trong 

một phút

- Squat nhiều nhất có thể trong 

một phút

- Chạy/đi/đạp xe/ bơi lội trong 

cự ly xa nhất trong 20 phút

- Giãn cơ phục hồi trong 5 phút

16/2: KIỂM TRA LẠI KẾT QUẢ
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Bạn đã duy trì cân nặng của mình, Thật tuyệt vời! 

Upfit xin dành tặng cho bạn Voucher 2 buổi tập luyện miễn phí 

cùng HLV chuyên nghiệp trị giá 3.000.000đ

Có vẽ như bạn đã tăng cân một chút sau kỳ nghỉ nhỉ? 

Không sao đâu! Đó chỉ là cân nặng tạm thời. Đây là hai buổi tập 

luyện miễn phí để tìm hiểu cách đốt cháy mỡ thừa một cách hiệu 

quả nhất

Nhận ngay Voucher

Nhận ngay

XIN CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN 

THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN 

https://upfit.com.vn/tang-goi-tap-3-000-000-cung-hlv-ca-nhan/
https://upfit.com.vn/tang-goi-tap-3-000-000-cung-hlv-ca-nhan/

