
el akar adni neked valamit, vagy csak simán teljesen
tévesen tájékozott.

Kardio
A „zsírmentesítéshez“ kardio edzéseket is be kell iktatnod
az edzésedbe. A másik megoldás az lenne, hogy
folyamatosan a kalória szükségleted alatt eszel, és maxi-
málisan szigorú diétát követsz állandóan. Ebben az eset-
ben folyton éhes lennél és mogorva, és az izomnövelés bi-
ológiailag lehetetlen lenne. Csábító, nem igaz?
A kardió mennyisége és az intenzitása egyén-
tôl függô, amit neked magadnak kell kitapasz-
talni. Valakiknek elegendô heti 2-3 húszperces
laza kocogás, de ezek az emberek általában
természetüknél fogva vékony testalkatúak és
gyors az anyagcseréjük. Másoknak akár egy
óra intenzív kardióra is szükségük lehet heti
hat alkalommal. Ez a különbség attól is nagy-
mértékben függ, hogy mennyi zsírtól kell meg-
szabadulnod.

Diéta
Ez egy teljes cikk (vagy könyv) anyaga lehet-
ne, de röviden úgy tudom megfogalmazni,
hogy aki “tisztán“ étkezik karcsú lesz, aki meg
szemetet eszik hájas lesz. A szemét kajákat
egyértelmûen kerülni kell, de sok látszatra ár-
tatlanabb ételt is, mint a fehér kenyér, fehér
tészták, bizonyos gyümölcslevek, tejtermékek
és sütemények. Vigyázz, hogy sose kombináld
a zsíros ételeket, mint pl. a disznóhús, a vörös húsok és a
mogyoróvaj, szénhidráttal. Valamint ne egyél keményítôs
szénhidrátokat minden étkezéskor. A szervezetnek szüksé-

ge van egy kicsire reggelente a normális agymûködéshez,
valamint egy kicsire edzés elôtt és után, de ha több szén-
hidrátot adsz a szervezetednek, mint amire szüksége van,
a végeredmény nem lehet más, mint hogy a tested eltárol-
ja a felesleget zsír formájában! 

Táplálékkiegészítôk
A zsírégetô termékek piaca milliárdos üzletté nôtte ki ma-
gát mostanra. Hatalmas energiát és összpontosító képes-

séget biztosítanak neked az edzésre, miköz-
ben fokozzák a szervezet zsírégetését és
csökkentik az étvágyat. Keresd a termogén
hatású termékeket, mint például a ReForm.
Ugyanakkor ne ess abba az általános hibába,
hogy a pirulákra alapozod a zsírégetést a
rendes étkezés és a kardió edzés helyett. A
zsírégetôk kétségkívül hatékonyak, de ha a
többi lényeges láncszem gyenge, vagy hiány-
zik, elfelejtheted a karcsú derekat!

Most már csak rajtad áll, akarod-e azt a
fantasztikus V-alakot, vagy elegendô neked,
ha úgy nézel ki mint egy szép darab kötö-
zött sonka! Ha tényleg akarod, akkor most
már kezedben van az összes szükséges esz-
köz az eléréséhez. A tökéletes V-alak a tiéd
lehet, ha követed az utasításaimat és megfo-
gadod a tanácsaimat. Persze nem fog egyik
napról a másikra menni, de a kemény mun-
kának végül meglesz az eredménye. És akkor

mindegy lesz, hogy közvetlenül valaki elôtt állsz, vagy tôle
50 méterre, az illetô azonnal fel fogja benned ismerni a
valódi testépítôt! FM
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ízlése. A hasznosságuk szempontjából viszont megintcsak 
lehetne vitatkozni, hiszen ezek a gyakorlatok is nagyon
hasznosak a test megmozgatásában, fejlesztésében. Az én
saját véleményem és tapasztalatom az, hogyha egy nô
rendszeresen fekvenyomást végez, akkor egy idô után kis-
sé laposabb, férfiasabb mellforma kezd kialakulni. Épp
ezért a nôi mellet módjával érdemes edzeni. Az oldalsó 
hasizmokat fejlesztô gyakorlatokra különösen felhívnám a
figyelmet. Rengeteg olyan lánnyal, nôvel találkoztam, akik-
nek igen erôs volt az oldalsó hasizmuk. Ez megintcsak iz-
lés kérdése, de azt gondolom, hogy ha nem szeretnétek
túl vastag, férfias derekat, akkor ezeket a gyakorlatokat
hagyjuk meg a fiúknak és mi csak igen ritkán végezzük.
Sokat számít természetesen az igen sûrûn emlegetett
velünk született genetikai adottság is, ami nagyon megha-
tározó a test formálásában. A fejlôdéshez soha ne felejtsé-

tek el a megfe-
lelô táplálko-
zást, és a kiegé-
szítôk használa-
tát sem. Nem-
rég jelent meg
egy új fehérje
italunk, a
100% Whey
Delite Protein,
amit érdemes
kipróbálnotok,
mert nagyon fi-
nom íze van, és
sokat segít a
gyorsabb test-
formálásban. 

Tervezünk egy
kis körutazást
az országban,
amely során ba-
ráti környezet-
ben tanácsa-
dást, termékis-
mertetôt tarta-
nánk ingyenes kóstolóval egybekötve, fôleg nôi edzôter-
mekben. Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek egy kis nôi
bulin résztvenni, és Scitec Women Clubtagok lenni, akkor
várjuk jelentkezéseteket a 06/70/33-80-580-as telefonszá-
mon, vagy a gargyanrita@freemail.hu e-mail címen. Sok si-
kert kívánok nektek az edzéshez! FM

Hölgyvilág
Gárgyán Rita naturál testépítô, 
fitness modell és édesanya rovata

A felsorolt gyakorlatok azt gondolom mindenki számára
ismertek, de ha véletlenül ismeretlennek számítanának,
akkor bátran kérjétek ki a hozzáértô edzôk útmutatását. A
terhes hölgyek számára kerülendô a guggolás, lábhajlítás
fekve, csigás hasprés, illetve a nagy súlyok használata. A
sok ismert gyakorlat közül lenne pár, amit én nem szíve-
sen javasolnék a számotokra.

Sajnos egy kissé nehéz helyzetben vagyok a nem java-
solt gyakorlatok felsorolása miatt, mert ha a külalak szem-
pontjából nézzük a dolgokat, akkor nagyon sok eltérô vé-
lemény lehet. Valószínûleg nem mindenkinek egyforma az

Sziasztok kedves lányok, nôk, feleségek, édesanyák,
nagymamák! Ez a kis ismertetô arról fog szólni, hogy nô-
ként melyek azok a gyakorlatok, amelyek javasoltak, elô-
nyösek, és melyek azok, amelyek nem annyira vannak jó
hatással a mi testünkre, alakunkra. Több szempont alap-
ján rendszerezném az edzést és a gyakorlatokat. Figyelem-
be kell venni korunkat, állapotunkat. Nagyon kiemelném
azt az állapotot, amikor egy nô életében bekövetkezik,
hogy egy édes kis bébit kilenc hónapig a pocakjában
hord és a világra hoz. Ez egy különleges és egyben kissé
kritikus idôszak arra, hogy ilyenkor kezdjünk el kísérletez-
ni a testünkkel és különbözô gyakorlatokkal. A nôi test
formálására rengeteg gyakorlat áll rendelkezésünkre, ezért
csak egy párat emelnék ki, amelyek azt gondolom a leg-
hasznosabbak a kritikus részekre.

Általában minden nônek a fenék, csípô és hasi részekkel van
problémája. Ezekre a részekre felsorolnék pár gyakorlatot.

Hasznos gyakorlatok:
Fenék és csípô gyakorlatok:
v felsô csigás fenekezés
v combtávolító
v guggolás
v lábkitolás
v kitörés
v merev-lábú felhúzás
v lábhajlítás ülve, fekve
v hátrarúgás csigán
Hasizom gyakorlatok:
v felülés
v hasprés
v csigás hasprés
v lábemelés
v térdfelhúzás

Nem túlzottan javasolt gyakorlatok:
Mellizom gyakorlatok:
v vízszintes fekvenyomás
Hasizom gyakorlatok:
v törzsfordítás ülve, állva
v törzsdöntés oldalra kézi súlyzóval
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Hasznos és kerülendô
gyakorlatok nôknek
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