
Bí quyết giảm mỡ bụng bằng các bài tập tại nhà 

Mỡ bụng – những lớp mỡ tích tụ dày ở vùng bụng và eo luôn là nỗi lo lắng của phái 
đẹp, nhất là nhiều chị em phụ nữ làm việc văn phòng. 

Hầu hết các nàng khi gặp phải tình trạng mỡ thừa đều mong muốn thật nhanh lấy lại vóc 
dáng thon thả. 

Nu Skin chia sẻ cho các bạn 4 bài tập dễ dàng thực hiện tại nhà. Cùng tham khảo nhé! 

1. Gập bụng 

Giảm mỡ bụng với bài tập này rất đơn giản, hiệu quả và bạn hoàn toàn có thể tập luyện 
tại nhà. Bài tập này giúp đốt cháy mỡ bụng và tác động lên toàn bộ nhóm cơ thẳng gồm 
vùng từ xương ức tới xương chậu, cơ chéo bên cạnh eo. 

 



Cách thực hiện: 

– Nằm thẳng trên sàn, để đầu, lưng và mông áp sát mặt đất. 

– Hai chân chống lên tạo cảm giác thoải mái, hai tay đan chéo và đặt sau đầu. 

– Nâng đầu và vai lên khỏi sàn sao cho lưng vẫn chạm đất, đồng thời hít sâu vào; sau 
đó hạ người về vị trí cũ và thở ra. Lặp lại bài tập này với 15 lần. 

2.  Nâng chân 

Đây là bài tập giảm mỡ bụng dễ đạt hiệu quả khi nó tác động lên cơ chéo bên cạnh eo. 
Bạn có thể áp dụng bài tập này tại nhà rất đơn giản và dễ dàng. 

 



Cách thực hiện: 

– Nằm ngửa trên mặt sàn, hai tay đặt dọc theo thân người. 

– Từ từ nâng 2 chân lên sao cho vuông góc với cơ thể và giữ trong khoảng một vài giây. 

– Sau đó, bạn hạ 2 chân xuống mặt sàn và lặp lại động tác 10 – 12 lần. 

3.  V-up 

Để tạo cơ bắp cho phần bụng đồng thời cũng giúp giảm đi lượng mỡ bụng đáng kể. Và 
bài tập V-up sau sẽ giúp cơ lưng, bụng ngày càng săn chắc, khỏe mạnh. 

 

Cách thực hiện: 

– Nằm thẳng trên sàn nhà, hai chân duỗi thẳng, hai tay để thẳng qua đầu. 

– Nâng người và hai chân lên, vươn thẳng hai tay về phía đầu ngón chân, giữ tư thế này 
trong 1 – 3 giây. 

– Trở về vị trí ban đầu và lặp lại động tác. 



4.  Nâng hông 

Đây là bài tập ép hông giúp giảm mỡ bụng, khiến các cơ săn chắc hơn và đem lại cho 
bạn cơ bụng hoàn hảo. Bạn có thể thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này tại nhà rất dễ 
dàng. 

 

Cách thực hiện: 

– Nằm ngửa trên sàn, 2 tay để thoải mái mở rộng dọc theo thân người, 2 chân chống 
lên và để rộng bằng vai. 

– Lấy hai tay làm trụ rồi từ từ nâng phần hông, bụng lên sao cho vai và đầu vẫn chạm 
mặt sàn. 

– Giữ tư thế này trong 3 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác này 10 lần. 

Nguồn: http://www.elle.vn 

 


