
Stretcha och stärk rumpan

Stärk 
lårens insida
Övning 2: 
Ställ dig med insidan av foten 
framför flowinplattan. Glid ut åt 
sidan och tillbaka. Håll båda 
benen raka genom hela rörelsen. 
Ju längre ut du klarar att glida, 
desto smi digare och starkare blir 
du. Upprepa med båda benen.

Gör varje övning 
i 40 sekunder och vila 

i 20 efter varje moment. 
Se till att i alla övningarna 
ha ett konstant tryck mot 

fotplattan och i sin tur 
flowinplattan.

Övning 1: 
Ställ dig med höger fot utanför och 
alldeles intill flowinplattan, vänster 
fot på fotplattan och flowinplattan. 
Böj höger ben. Fäll överkroppen 
framåt med rak rygg och glid rakt 
ut åt sidan med vänster ben. Glid 
tillbaka, sträck höger ben och räta 
upp kroppen. Glid sedan med 
benet i riktning rakt bakåt, med 
böjt högerben. Glid tillbaka och 
sträck upp kroppen igen. 
Upprepa med båda benen.  

Bröderna Glenn och 
Conny Håkansson har 

skapat tränings formen 
Flowin tillsammans 

med Kenneth 
Riggberger. 

Modell: 
Emil Isaksson, 
personlig tränare 
på Sportlife.
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Bäckenlyft för lår, 
rumpa och ländrygg

Stärk mage, armar, 
skuldror och bröst
Övning 3:
Vänd dig så att du står med magen 
mot plattan. Placera knäna eller, 
om du är stark, fötterna framför 
flowinplattan på knäplattan. 
Placera armbågar eller händer 

    Vill du veta mer?
Läs mer om flowin på www.flowin.com. 

Där kan även olika flowin-kit köpas från ca 1 000 kr.

på fotplattorna. Glid långsamt 
framåt, så långt du orkar utan att 
tappa i svank. Se till att hålla mage 
och rumpa spända. Glid tillbaka. 
Djupandas gärna under tiden.

Övning 4:
Ligg på rygg med knäplattan som 
stöd för skuldrorna och fötterna 
på handplattorna. Här finns olika 
nivåer beroende på hur stark du är:

Ligg med bäckenet i mattan, 
glid med fötterna fram och tillbaka 
med kraftigt tryck ner i mattan. 
Sträck och böj dem med motstånd 
nedåt. Eller gör samma sak men  

med upphöjt bäcken medan 
du glider ut till raka ben. Sänk 
bäckenet och glid tillbaka till 
böjda ben. Är du riktigt stark 
sträcker du ut och böjer in benen 
igen med bäckenet uppe i båda 
riktningar. Variera samtliga nivåer 
med att dela och samla benen 
i det utsträckta läget.

Bli kostrådgivare!
Nu har du chansen att studera 
till diplomerad kostrådgivare 
hos Paulúns Näringscenter.

Kurser våren 2011
Jönköping  2–6/5 + 16–20/5
Stockholm  23–27/5 + 13–17/6

Kurser hösten 2011
Göteborg  29/8–2/9 + 12–16/9
Stockholm  5–9/9 + 26–30/9
Steg-2 (Stockholm)  10–14/10 + 24–28/10
Stockholm  21–25/11 + 5–9/12

Ring 08-440 90 80, 
maila till info@pnc.nu eller 
gå in på www.pnc.nu för mer info!
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