
Wakacje wprowadzają stan rozluźnienia, częściej
wychodzimy, spotykamy się ze znajomymi. Większość takich
spotkań łączy się z alkoholem.
Niestety alkohole również zawierają kalorie, na dodatek puste,

nie posiadają żadnych wartości odżywczych. Dodatkowo alkohol

wzmaga apetyt i zaburza możliwość oceny sytuacji, przez co

jemy zdecydowanie więcej dodatkowych przekąsek. Prócz

dodatkowej ilości kalorii jaką przyjmujemy podczas spożywania

alkoholu powoduje on znaczne odwodnienie organizmu i źle

wpływa na procesy regeneracji i snu, co jest bardzo ważne jeśli

regularnie trenujesz i chcesz poprawić swoją sylwetkę. Warto

wspomnieć, że spowalnia metabolizm. Co ważne alkohol sam w

sobie nie powoduje otyłości, jedynie dodatki które spożywamy w

trakcie picia alkoholu, ale spowalnia on spalanie tkanki

tłuszczowej i wzrost mięśni.

duże piwo 245 kcal
kieliszek koniaku 245 kcal
mojito 125 kcal
szklanka whisky 110 kcal
kieliszek martini 110 kcal
lampka czerwonego wina 102 kcal
lampka białego wina 102 kcal
kieliszek szampana 72 kcal
kieliszek wódki 55 kcal

Kaloryczność w alkoholach:

Pamiętaj, że wszystko jest dla ludzi, ale ważny jest umiar i

zdrowy rozsądek.
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"
 systematyczne treningi + zdrowe odżywianie 

+ wytrwałość i efekty gołym okiem widoczne 

TIP TRENINGOWY

Czujesz duże zmęczenie, brak koncentracji i

masz wrażenie, że zatrzymałaś się w jednym

miejscu i nie widzisz postępów? Zrób sobie

tydzień regeneracji pasywnej lub aktywnej.

Pasywna, czyli bez treningów lub aktywna z

lżejszymi treningami. Nie musisz się obawiać,

że zaprzepaścisz swoje efekty. Czasem trzeba

zrobić przerwę, żeby móc pójść na przód oraz

aby treningi były bardziej skuteczne i

efektywne.

METAMORFOZA
Poznaj Malwinę, która dzięki regularnym ćwiczeniom z naszą

platformą zrzuciła -3,5 kg 

w ciągu miesiąca i poprawiła proporcje ciała. Gratulujemy! 

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

oraz lepsze samopoczucie.
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2 cytryny

2 pomarańcze

2 limonki

gałązka mięty

1 litr wody niegazowanej

kilka kostek lodu

opcjonalnie sok z żurawiny

opcjonalnie erytrol lub ksylitol

Przedstawiam Ci przepis na lemoniadę.

Składniki:

Przepis:

Wycisnąć sok z cytrusów, wlać do karafki

 i zmieszać. Jedną 

limonkę pokroić w talarki

 i przekroić je na pół, 

dodać do soku razem 

z miętą. Wlać wodę 

i kostki lodu. Jeśli lubisz 

bardziej kwaskowaty 

smak, świetnie sprawdzi 

się sok z żurawiny, Dla 

osób, które potrzebują 

sobie dosłodzić mogą 

dodać erytrol lub ksylitol.

Ta lemoniada świetnie 

orzeźwia latem.

Smacznego!

Słyszałaś, że piwo świetnie nadaje

się po treningu? Nic bardziej

mylnego! Piwo posiada sporo kalorii

i zamiast pożądanego efektu

nawodnienia doprowadza do

odwodnienia, dlatego warto sięgnąć

po dobrej jakości izotonik lub

wykonać go samemu.

PRZEPIS CIEKAWOSTKA
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Kolejne nowości na platformie! Tym razem jest to cykl 3 treningów z

gumą dla początkujących. Treningi są podzielone na poszczególne

partie ciała: ręce i plecy, nogi i pośladki oraz brzuch. Wskakuj na

platformę i sprawdź koniecznie. Jeśli jeszcze nie masz planu

treningowego, wypełnij ankietę treningową.

CO NOWEGO NA PLATFORMIE?
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