
Чим корисний фітнес для жінок

      

Якщо ви ще роздумуєте – чи потрібно йти в спортзал, чи корисні заняття фітнесом для
фігури і здоров’я, то можливо що, прочитавши цю статтю ви нарешті приймете позитивне
рішення і увіллєтеся до лав стройнеющіх, худнуть і просто тих, для кого рух – значить
здоров’я.

Регулярні заняття фітнесом допомагають позбавитися від зайвих кілограмів. Хочете ви
чи ні, але раціон живлення доведеться складати з урахуванням фізичного
навантаження, харчування стане більш збалансованим, без надмірностей. Це завжди
йде на користь організму, а отже – і вам.

У більшості жінок, що займаються фітнесом, хороша фігура. Для цього не потрібно
сидіти на дієті виснажливої, фітнес та дієта поняття взагалі не сумісні. Ідеальну фігуру
дозволяють «зробити» правильно складена програма тренувань і знову ж таки –
харчування. Для кого-то головне – це підкачати м’язи, а комусь колись потрібно
прибрати жирок з талії. Все це враховується при підборі вправ і ступеня фізичного
навантаження.

Фітнес – це насамперед здоровий спосіб життя. І через нетривалий час обов’язково
настає поліпшення здоров’я та загального самопочуття. З часом підвищується
витривалість, зростає активність, рухливість, з’являється гнучкість, поліпшується
постава, хода стає легкою.

Може здатися дивним, але фітнес позбавляє і від комплексів. Особливо це стосується
жінок – мало хто з представниць прекрасної статі задоволений своєю фігурою.
Починаючи заняття у фітнес – залі ви переконуєтеся, що недосконалі форми – не така
вже й рідкість, і до того ж на це ніхто не звертає уваги.

Заняття у фітнес – клубі рекомендують і психологи для зміни обстановки. У вас
з’явиться можливість відпочити від побуту і від родини (це теж іноді треба), ви
відвернетеся від проблем на роботі і перестанете раз по раз прокручувати в голові
конфліктні ситуації.
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Ви все ще сумніваєтеся? Сходіть на одне – два заняття, і можливо що список причин,
через які жінка повинна займатися фітнесом, значно розшириться!
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