روش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغس:
ترای تقْیت هغس تْصیَ تَ اًجام ّرزش ُای تا ضذت هالین تا
هتْسط هی ضْد .الثتَ رّزاًَ  8تا  12دقیقَ تعریق ّ ّرزش تا
ضذت زیاد( 60درصذ از سرعت ضرتاى قلة) ترای تقْیت هغس خْب
استّ .لی هاتقی فعالیت تذًی رّزاًَ تِتر است از فعالیت
ُای سثک تر تاضذ تا تَ فرد ّرزش کٌٌذٍ فطار ّ تٌص ّارد
ًطْد ُ.وچٌیي تْصیَ هی ضْد تَ جای یک جلسَ فعالیت تذًی
ضذیذ تِتر است فعالیت تذًی را در دّ ًْتت اًجام دُیذ.
ترای هثال  20تا  30دقیقَ در صثح ضٌا یا ّرزش کٌیذ ّ سپس
در ضة تَ پیادٍ رّی تپردازیذ .ضوا هی تْاًیذ ّرزش ّ پیادٍ
رّی را در طی رّز تقسین کٌیذ ّ الزم ًیست در یک ًْتت تا
ّرزش تیص از حذ ،خْدتاى را خستَ ّ کْفتَ ًواییذ .
تْصیَ هی ضْد کَ حذاقل ترای سَ رّز در
ُفتَ رّزی  30دقیقَ را تَ فعالیت تذًی
هالین هاًٌذ ًرهص ،پیادٍ رّی ّ گردش یا ضٌا
تپردازیذ .الثتَ تْصیَ ی تِتر ًین الی یک
ساعت فعالیت تذًی ترای  5رّز در ُفتَ هی
تاضذ ،کَ در ًِایت تسیار هفیذ تر است
ازآى کَ ُر رّز فعالیت تذًی ّ ّرزش داضتَ تاضیذ .اگر
ّاقعا هایل ُستیذ تالش تیطتری را ترای سرحال تْدى ّ تقْیت
هغس ّ جسن خْد اًجام دُیذ هی تْاًیذ ترای  5تا  6رّز در
ُفتَ رّزی  90دقیقَ تَ ّرزش ّ پیادٍ رّی تپردازیذ .اغلة
ها هی تْاًین رّزی ًین ساعت پیادٍ رّی را در تیي هطغلَ ُا
ّ کارُای رّزهرٍ ی خْد تگٌجاًین اها هِن آى است کَ اًگیسٍ
ی ّرزش کردى را داضتَ تاضین .
ضوا هی تْاًیذ از طیف گستردٍ ای از ّرزش ُا ّ ًرهص ُا
ترای تقْیت هغس ّ اعصاب خْد تِرٍ هٌذ ضْیذ از جولَ :تازی
تا تْپ(هثل فْتثال ،تسکتثال ،تٌیس ّ ،)...ضٌا ،دّیذى
هالین ،پیادٍ رّیً ،رهص ُای کططی ّ قذرتی هالین ،یْگا،
هذیتیطي ،توریٌات ُْازیّ ،زًَ ترداری سثک ّ غیرٍ.
تٌاترایي تْصیَ ی ًِایی آى است کَ تستَ تَ اهکاًات ّ
هْقعیت خْد چٌذ ًْع فعالیت تذًی را اًتخاب کٌیذ ّ آى ُا
را تَ ترًاهَ ی رّزاًَ ی خْد اضافَ کٌیذ ّ از هسایای ّرزش
ّ فعالیت تذًی ًَ تٌِا ترای کٌترل ّزى ّ پیطگیری از
تیواری ُای قلثی ّ عرّقی تِرٍ تثریذ تلکَ از هٌافع آى تر
رّی هغس خْد ًیس تِرٍ هٌذ ضْیذ.

