
Zbliżają się wakacje i czasu jest coraz mniej. Zaplanuj
skutecznie swoje działania, aby zdążyć do lata.
Do osiągnięcia sukcesu dzieli Cię niewiele kroków. Przede

wszystkim dieta, ale nie głodówki, czy nagłe rezygnowanie z

wszystkiego co tylko jest możliwe. Podejdź do tego z głową i

wylicz swoją całkowitą przemianę materii, i odejmij od niej około

200-300 kcal, a później kontroluj spożywane posiłki, zrezygnuj z

przetworzonych produktów.

Jeśli ciągle brakuje Ci czasu na wykonanie treningu, to zaplanuj

sobie cały tydzień i wygospodaruj minimum 3 dni, podczas

których poświęcisz 30-60 minut na wykonanie treningu.

Wiedząc, że masz coś zaplanowane będzie Ci łatwiej się zebrać

do treningu. Pamiętaj też, aby nie pójść w drugą stronę i nie

decyduj się na codzienne mordercze treningi, ponieważ

doprowadzisz do bardzo dużego zmęczenia i niechęci do

ponownego treningu.

zadbaj o odpowiednio zbilansowane jedzenie

pilnuj regularnych odstępów czasowych między posiłkami

odstaw mocno przetworzone rzeczy

zaplanuj swój tydzień z wyprzedzeniem i rozłóż dni

treningowe tak, abyś miała czas również na regenerację

nie katuj się codziennymi wyczerpującymi treningami

nie obwiniaj się za małe odstępstwa, tylko wróć na zdrowe

tory i działaj dalej.

Podsumowując:

Pamiętaj regularność i upór w dążeniu do sylwetki marzeń

przyniesie Ci pożądane efekty szybciej niż myślisz! 

C Z E RW I E C  2 0 2 1  |  W Y D A N I E  8

JAK ZROBIĆ FORMĘ DO
WAKACJI?
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TIP TRENINGOWY

Wykonując każde ćwiczenie pamiętaj, aby

odpowiednio napinać mięśnie brzucha. Jest to

niezwykle ważne do utrzymania prawidłowej

postawy ciała, wspierania kręgosłupa podczas

wykonywanego wysiłku. Kontrola napięcia

mięśni brzucha sprawia, że ta grupa mięśniowa

jest ćwiczona nie tylko podczas tradycyjnych

brzuszków.

Jeśli podczas ćwiczeń czujesz ból pleców,

oznacza to, że Twój brzuch nie jest spięty i cała

praca przenoszona jest na plecy.

METAMORFOZA

Poznaj Martę, która dzięki regularnym ćwiczeniom zrzuciła 31 kg i

poprawiła proporcje ciała. 

Gratulujemy! 

Podejmij wyzwanie tak jak Marta i zawalcz o piękne i zdrowe ciało

oraz lepsze samopoczucie.
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truskawki

miód

opcjonalnie odrobinę soku z cytryny, mięty lub

gorzkiej czekolady

Przedstawiam Ci przepis na szybki sorbet

truskawkowy. 

Składniki:

Przepis:

owoce umyj, pozbądź się szypułek i zblenduj na

gładką masę. Dodaj trochę miodu i spróbuj, czy

poziom słodkości Ci odpowiada. Następnie masę

przełóż do pojemnika i wstaw do zamrażarki.

Mieszaj co godzinę, aby uzyskać odpowiednią

konsystencję, do momentu, aż masa będzie

zamarzać.

Smacznego!

Czy wiesz, że nadmierne ćwiczenie

mięśni skośnych może poszerzyć

talię? Jeśli zależy Ci na jej zwężeniu

unikaj ćwiczeń angażujących te

mięśnie.

PRZEPIS CIEKAWOSTKA
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Nie jesteś pewna, czy platforma treningowa jest dla Ciebie? Nie

przejmuj się! Wykup dostęp na 7 dni za 1 zł i sprawdź, co zyskujesz! Nie

zawiedziesz się.

CO NOWEGO NA PLATFORMIE?
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