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Pilates for gravide er et effektivt red-
skab til at styrke kroppen og skabe 
harmoni i både krop og sind under 
din graviditet.

Med fysioterapeut Lotte Paarups 2 nye trænings-
DVD’er Pilates for gravide og Boldtræning for gravide 
kan du træne derhjemme under graviditeten - skån-
somt, effektivt og naturligvis specielt tilpasset din gra-
vide krop.

Pilates er som skabt til gravide, og med Lotte Paa-
rups tilpasninger fås ikke bedre træning for den gravide 
krop. Træning med stor bold er genialt for gravide. 
Bolden støtter kroppen i øvelserne, og samtidig stiller 
bolden krav til din balance og stabilitet.

Lotte Paarup har sammensat træningsprogrammer, 
der tilgodeser den gravide krops behov og begræn-
sninger. Lotte guider dig nøje igennem alle øvelser 
med sine grundige instruktioner, der med alternative 
stillinger tager højde for dig, der har brug for det.

Begge træningsprogrammer er effektive redskaber til 
at styrke og skabe harmoni i både krop og sind under 
din graviditet. Desuden forbereder træningen dig til 
fødslen og det at blive mor, samt at skulle have krop-
pen tilbage i form igen.

“Træningsprogrammerne er sammensat ud fra de er-
faringer, jeg har draget mig under egen graviditet, kry-
dret med mine mange års erfaring som fysioterapeut 
og gennem træning af mange forskellige mennesker og 
kroppe”, fortæller Lotte Paarup.

9 GODE EGENSKABER VED
PILATES FOR GRAVIDE

Æ Styrker hele din krop, herunder ryg, 
bækken og bækkenbund.

Æ Stimulerer dit kredsløb, lymfe og ve-
nepumpefunktion.

Æ Skaber balance og harmoni i både 
krop og sind.

Æ Forbedrer dit åndedræt.

Æ Skærper opmærksomheden i din krop.

Æ Giver plads i kroppen til dig og din 
baby.

Æ Sender en masse dejlig ilt til dig og din 
baby.

Æ Giver mere overskud og energi til din 
gravide krop.

Æ Styrker dig fysisk og mentalt til fødslen 
og tiden derefter.

OM LOTTE PAARuP
Lotte Paarup er fysioterapeut med mange års erfaring inden for træning og sundhed, 
som hun har formidlet gennem en lang række motions DVD’er, bøger, TV, kurser, ud-
dannelser og foredrag. Lotte er indehaver af netbutikken Den Intelligente Krop, og hun 
driver ligeledes et pilates og genoptræningsstudie.
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ALLE KAN VÆRE MED

Alle gravide kan være med, også selvom du ikke før 
har trænet pilates. Du kan også være med, selvom du 
ikke har trænet før din graviditet.

uanset hvor du er i din graviditet, eller om du har 
trænet før, er det dog alligevel vigtigt, at du starter 
stille og roligt. Lyt til din krop, tag dine pauser og gør 
kun, hvad der føles rigtigt for dig.

Du kan bruge træningsprogrammet i hele din gravi-
ditet, og det er aldrig for sent at starte. Det er dog 
vigtigt, at du lytter og reagerer på ubehag, samt søger 
råd og vejledning, inden du fortsætter. Har du det 
godt, kan du fortsætte helt frem til fødslen.

SPRING BARE EN ØVELSE OVER

Du kan lave hele træningsprogrammet, eller du kan 
vælge de øvelser, der gør dig bedst, hvis du ikke har 
overskud til et fuldt program. Lidt er bedre end in-
genting.

Mærk rigtig godt efter i din krop, for den fortæller dig 
meget, som du kan bruge igennem din graviditet - ig-
norer det aldrig.

DRIK VAND OG FÅ DIN SØVN

Sørg for at drikke rigeligt med vand, også selvom 
du ikke får sved på panden, når du har gennemført 
træningsprogrammet. Øvelserne hjælper din krop 
med at rense ud og stimulerer dit kredsløb, lymfe og 
venepumpefunktion.

Husk også at få masser af søvn, når du er gravid - det 
er godt for dig og din baby, og det hjælper dig med at 
få det bedste ud af træningsprogrammet.

HVAD SKAL Du BRuGE?

Alt hvad du behøver til træningen er en måtte og 
en eller flere puder. Den mest optimale pude er en 
speciel pude til graviditetstræning. Træningsmåtte og 
pude samt de andre anbefalede produkter kan du 
købe på www.denintelligentekrop.dk.

DIT ÅNDEDRÆT

På DVD’erne finder du et 10 minutter langt afsnit, 

hvor du guides igennem det gode åndedræt, som du 
skal bruge undervejs i træningsprogrammet. Lyt og 
træn til dette afsnit en masse gange, og gentag det 
løbende undervejs i din graviditet. Det giver dig den 
største effekt af træningsprogrammet, og hjælper dig 
undervejs i din graviditet.

Du kommer også til at drage stor nytte af dit forbed-
rede og mere bevidste åndedræt under din fødsel. 
Du vil sågar efter fødslen drage nytte af det, da din 
bækkenbund og mavemuskler er afhængige af din ånd-
edrætsfunktion.

Ved at arbejde grundigt med dit åndedræt, optimerer 
du dels iltningen af din krop og dermed din baby, men 
alle basale kropsfunktioner styrkes via åndedrættet. 
Dette er specielt vigtigt under graviditeten, da krop-
pen her er på hårdt arbejde.

Dine celler spiser ilt, som er det absolut vigtigste 
brændstof. Man siger populært sagt, at 90% af din en-
ergi kommer fra dit åndedræt.

VÆSKE I KROPPEN

Et godt åndedræt er vigtigt for din venepumpefunk-
tion og drænering af væske. Også øvelserne i selve 
træningsprogrammet er designet, så de stimulerer din 
venepumpefunktion, og dermed forebygger samt af-
hjælper ophobning af væske i din krop.

DIN KROPSHOLDNING

Din kropsholdning udfordres undervejs i graviditeten, 
primært på grund af den øgede vægt og det forandrede 
tyngdepunkt. Hvis du har fokus på din kropsholdning 
og justerer den bevidst undervejs i din graviditet, 
hjælper du dine muskler til at arbejde for dig og ikke 
sløve hen.

LÆS MERE

Læs mere om DVD’erne Pilates for gravide og 
Boldtræning for gravide og og se videoklip med 
nogle af øvelserne fra DVD’erne på: 

Æ www.denintelligentekrop.dk



Jeg gjorde mig en stor og vigtig erfaring under 

min graviditet, nemlig at alle graviditeter er for-

skellige. Lov derfor dig selv aldrig at have dårlig 

samvittighed i din graviditet, f.eks. over man-

glende træning. Men vær så god som mulig ved 

din krop både fysisk og mentalt og accepter, at 

kroppen er på en krævende opgave. Lad være 

at sammenligne dig med andre, men lyt i ste-

det til din egen krop, anerkend dens behov og 

reager på de signaler, den konstant sender dig. 

Hvis kroppen har brug for ro, så giv den det.

lotte paarup

“


