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De fleste kvinder ønsker sig en slank talje. Nogle 
kvinder strammer maven ind med stramt undertøj 
og glemmer, at maven i virkeligheden er bestemt 
til at være flad og fast uden nogen form for hjælp. 
Det mest afslørende er som regel, når vi skal have 
badedragt eller bikini på der viser, hvordan maven 
egentlig er. En flot, fast mave er et direkte resultat 
af muskelkontrol. Overvægtige personer har ekstra 
fedt på disse steder. Mange kvinder med slank 
figur har en slap mave, fordi de har overset at 
træne disse muskler. Du tilhører den slanke eller 
radmagre type. Alligevel risikerer du at få denne 
”bule”. Den betyder ikke, at du nødvendigvis er fed 
- men musklerne er slappe. Hvis du er overvægtig, 
er det ikke kun en slankekur, der kan hjælpe. Du 
er nødt til at træne musklerne op. Hvis du vil se en 
radikal forandring seks uger fra nu af, har du brug 
for to forskellige øvelser.

1. Maveøvelsen
Stilling: Sid med rank overkrop
på gulvet eller en stol.

Træk vejret dybt og træk maven så kraftigt og langt 
ind, som du er i stand til i 6-10 sek. - pust ud.

Fold hænderne over maven. Pres nu maven ud 
mod hænderne så kraftigt du kan, samtidig med 
at du holder igen i 6-10 sek. Gentag denne øvelse 
så ofte du har mulighed for det i løbet af dagen - 
mindst 10-20 gange i 6-10 sek.

Du vil ikke tabe dig med disse to øvelser, men du vil 
i løbet af 6 uger udvikle et muskelkorset så stramt, 
at det kan gøre din mave indtil 7-8 cm fladere og 
mindre i omkreds.

2. V-Siddestillingen
Læg dig ned på ryggen på gulvet.
Stilling: Indtag V - siddestillingen - sid med hævet 
overkrop og løftede, strakte ben. Prøv at holde 
stillingen i 6-10 sek., hvil et øjeblik og gentag 
nogle gange. Gør det så ofte, du får mulighed for 
det i løbet af dagen og hver morgen og aften. Prøv 
efterhånden at forlænge tiden. I løbet af en måned 
skulle du kunne klare at holde denne stilling i 
mindst 1 minut hver gang. Hvis dine mavemuskler 
er blevet meget slappe, skal du ikke miste modet, 
hvis fremgangen ikke sker så hurtigt. Uanset, hvor 
lang tid det tager, er det anstrengelsen værd. 


