
Plank Bài Tập Làm Giảm Mỡ Bụng 

 
Plank là động tác tốt nhất làm giảm mỡ bụng giúp bạn tránh được rất nhiều nguy cơ cho sức 
khỏe.  
 
Vòng eo săn chắc sẽ giúp bạn nâng cao tuổi thọ. Sở hữu một vòng eo thon gọn với phần cơ bụng 
"phẳng lì" không còn mỡ thừa có lẽ là niềm mơ ước không của riêng ai. Để đạt được điều đó, bạn có 
thể phương pháp luyện tập Plank 
 
Plank là động tác tốt nhất cho vùng cơ bụng 
 
Plank còn được gọi là động tác khúc gỗ, vì chỉ cần giữ cơ thể "thẳng đơ" là đủ. Plank tập như sau: 
Nằm sấp, chống hai khuỷu tay vuông góc ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên, nâng thân người lên  
và giữ lưng, hông, cổ thành một đường 
thẳng. Giữ tư thế này từ 20 giây đến hết khả 
năng của bạn (1 tháng có thể tập luyện và tăng 
lên mức 300 giây), siết chặt phần cơ bụng và 
duy trì nhịp thở đều. Plank là bài tập được xem 
là tốt nhất cho bụng vì nó hoạt động trên các cơ 
cốt lõi như cơ bụng thẳng và cơ sườn ngang.  
Bài tập này sẽ giúp làm săn và hình thành các 
cơ bắp quanh dạ dày bằng cách làm cho chúng 
dài ra và săn chắc nhanh chóng. Khi thực hiện 
động tác Plank, từ các bộ phận như lưng, chân, 
cổ đều đưa vào tư thế thẳng.  
 
 
  
Những lỗi thường gặp khi tập plank: 
 

- Đẩy mông lên quá cao. Lưu ý rằng, cổ, 
lưng, và chân tạo thành đường thẳng, bạn 
hãy cố gắng giữ mông ở mức cho phép. 
 
- Võng lưng khi plank, nên gồng chắc cơ 
bụng để lực tác động vào cơ bụng, không 
làm bạn bị đau lưng. 
 
- Đặt hai tay quá gần nhau. Khi đó tác 
động lên cơ bả vai sẽ sai tác dụng. 
 

- Nín thở. Nhiều người cố chú ý vào tư thế 
đúng và giữ lâu mà quên mất việc hít thở. 
Hãy hít thở đều và tập trung. 
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