
6 BÀI TẬP VỚI TẠ TAY GIÚP EO THON 

Với đôi tạ tay, khi biết lựa chọn một số bài tập phù hợp không những giúp cải thiện cơ bắp mà 
còn tạo nên vòng eo đẹp và cặp đùi săn chắc. 

Với một đôi tạ tay chị em phụ nữ thường quan tâm đến việc cải thiện cho vòng cơ tay hay cơ 
ngực. Nhưng nếu biết lựa chọn những bài tập phù hợp vẫn có thể tạo nên vẻ đẹp cho vòng eo. 

Những bài tập lợi dụng sức lăng hoặc sức đẩy xoắn của cặp tạ làm tăng khả năng đốt cháy 
calo và lớp mỡ bụng một cách hiệu quả. 

Dưới đây là 6 bài tập với đôi tạ tay giúp chị em có được vòng eo thon săn chắc. 

Bài tập 1: Chống đẩy 

 



THỰC HIỆN 

A - Tư thế người nằm sấp chống hai tay trên đôi tạ.  

B - Hạ thấp trọng tâm trên đôi tạ. 

C - Đẩy người lên, đồng thời co một tay lên gần eo kết hợp với ép bụng giữ nguyên trong vài 

phút tạo nên sự săn chắc vòng eo. 

Bài tập 2: Ngồi xổm 

 



THỰC HIỆN 

A - Hai chân đứng ngang vai, hai tay nắm tạ hai bên hông. 

B - Nâng tạ lên ngang vai, chùng hai chân ở tư thế ngồi xổm. 

C - Dùng sức hai chân cùng vòng eo đẩy người lên, hai tay đẩy tạ lên cao hết cỡ. 

Trọng lượng của cơ thể và sức đè của đôi tạ  giúp cơ đùi săn chắc và vòng eo được cải thiện. 

Bài tập 3: Xoạc chân 

  



THỰC HIỆN 

A - Hai chân đứng rộng bằng vai như bài tập 2. 

B - Chùng chân, bước chân phải chéo lên phía trước. 

C - Tiếp tục bước chân trái chéo lên phía trước. 

Bài tập 5: Chùng gối 

  



THỰC HIỆN 

A - Tư thế chân trước chân sau, hai tay nâng tạ trên đầu. 

B - Chùng chân hạ thấp trọng tâm rồi đẩy người trở lại. 

Bài tập 6: Bước chân lên ghế 

 

THỰC HIỆN 

A - Hai tay cầm tạ hai bên, chân phải bước lên thành ghế. 

B - Dùng lực chân phải làm trụ bước chân trái lên. 

C - Đặt chân trái xuống thành ghế rồi bước xuống tiếp tục thực hiện lại động tác. 
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