بادی فول اولین مجله الکترونیک بدنسازی ایران

شماره _3دی ماه  1395به دو زبان فارسی و التین
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دریافت برنامه در سایت بادی فول
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JEREMY
BUENDIA
دستگاه های
بدنـسازی

شــیر طـــایی

DNA

GOLDEN MILK
MILK
GOLDEN

و بـدن

ـاف کنید
ـود اضـ
ـینه های خـ
ـایز سـ
ـه سـ
ـچ بـ
دو اینـ

باشگاه

باشــگاه داران و مربیــان باشــگاه هــا بخواننــد

روشی

شتریان خود

برای حفظ م

قایقی بـ

ر روی رو

دخانه سن

فرانـسه

ملی پرورش
تیم
رقابت های انتخابی فیزیک جهت
و
اندام ،بادی کالسیک سیایی در 11
رقابت های آ
حضور در
د ماه امسال
و وزنی اسفن
دسته قدی
ر می شود.
برگزا
ز حضور در
ت برتر مجو
تیم ملی را
نفرا های انتخابی
رقابت
ملی پوشان
د.
بدست می آورن  1396جهت
سال
اردیبهشت ماه ت آسیایی به
سابقا
حضور در م خواهند شد.
لیپین اعزام
فی

BODYCLASSIC
COMPETITIONS
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Empowering your lifestyle

دستگاه های
بدنسـازی
بـادی تـن
یکی از برترین برندهای دستگاه بدنسازی
ساخت کشور اسپانیا برند برتر 2016
فرم و مدل هماهنگ همه ایستگاه ها
راحتی زوایا حرکتی در تمامی ایستگاه ها

خریــد و اطالعــات بیشــتر
تمــاس09351074380 :

PROFESSIONAL FITNESS EQUIPMENT
Professional Gym Machines and
Fitness Equipment for gyms, hotels,
health centers and offices.

15

مجله بدنسازی بادی فول
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :اصغر مرادی
طراح :نوا صالحی نژاد
مترجم :نجمه شیخ زاده
پشتیبانی :جواد میرزاییان

27

سایت بادی فولWWW.BODYFULL.IR :
تلگرام@BODYFULL_IR :
اینستاگرامBODYFULL.IR :
29

BodyFull
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ـازی ایران
ـک بدنسـ
ـه الکترونیـ
ـن مجلـ
اولیـ

حـرف اول
علیرغــم ســرمای زمســتان و آلودگــی هــوا فصــل گــرم مســابقات بدنســازی از راه
ـت.
ـار اسـ
ـال انتشـ
ـی در حـ
ـای متنوعـ
ـه هـ
ـش نامـ
ـتان بخـ
ـهر و شهرسـ
ـر شـ
ـیده و در هـ
رسـ
ـابقات
ـت مسـ
ـداد و کیفیـ
ـه تعـ
ـی بـ
ـته ورزشـ
ـر رشـ
ـرفت هـ
ـق و پیشـ
ـه رونـ
ـت کـ
ـح اسـ
واضـ
ـه
ـد هزینـ
ـی کننـ
ـاش مـ
ـا تـ
ـتان هـ
ـر شهرسـ
ـا در اکثـ
ـئولین هیئتهـ
ـت مسـ
ـته اسـ
آن وابسـ
ـن تنور
ـی ایـ
ـهمی درداغـ
ـد وسـ
ـن کننـ
ـع تأمیـ
ـر منابـ
ـر و دیگـ
ـق اسپانسـ
ـابقات را از طریـ
مسـ
ـوص
ـاله بخصـ
ـر سـ
ـادی هـ
ـای زیـ
ـتان هـ
ـه شهرسـ
ـت کـ
ـی اسـ
ـث دلگرمـ
ـند .باعـ
ـته باشـ
داشـ
ـرورش
ـیک و پـ
ـادی کالسـ
ـک ،بـ
ـته فیزیـ
ـه رشـ
ـازی در سـ
ـابقات بدنسـ
ـال مسـ
ـر سـ
ـل آخـ
فصـ
ـد.
ـی بیننـ
ـدارک مـ
ـدام تـ
انـ

ـاره کنم :
ـد نکته اشـ
ـدم به چنـ
ـماره الزم دیـ
ـن شـ
ـدای ایـ
ـه در ابتـ
ـن رابطـ
درهمیـ

ـود خواهد
ـده وجـ
ـادی بازنـ
ـداد زیـ
ـده و تعـ
ـی برنـ
ـداد کمـ
ـازی تعـ
ـابقه بدنسـ
ـر مسـ
 .1در هـ
ـد.
ـا دارنـ
ـت هـ
ـه رقابـ
ـتری در ادامـ
ـد بیشـ
ـال امیـ
ـر حـ
ـکو ،بهـ
ـدگان روی سـ
ـت .برنـ
داشـ
ـد و
ـرام بگذارنـ
ـده احتـ
ـکاران بازنـ
ـات ورزشـ
ـه و احساسـ
ـه روحیـ
ـزاری ،بـ
ـولین برگـ
 .2مسـ
ـازه
ـر و اجـ
ـوح تقدیـ
ـک لـ
ـه و یـ
ـک دقیقـ
ـاری یـ
ـور اختیـ
ـرای فیگـ
ـازه اجـ
ـا اجـ
ـل بـ
حداقـ
ـویق
ـیر تشـ
ـه مسـ
ـت ادامـ
ـا را جهـ
ـدگان ،آنهـ
ـدگان و بازنـ
ـن برنـ
ـی بیـ
ـته جمعـ
ـس دسـ
عکـ
ـت.
ـده اسـ
ـه شـ
ـده گرفتـ
ـوارد نادیـ
ـن مـ
ـفانه ایـ
ـد .متاسـ
نماینـ
 .3فرامــوش نکنیــم بعضــی ازورزشــکاران بازنــده بــا صــرف میلیــون هــا تومــان و
ـم روحیه
ـرایط رژیـ
ـد و در شـ
ـیده انـ
ـابقه رسـ
ـه مسـ
ـخت بـ
ـم سـ
ـن و رژیـ
ـاه تمریـ
ـن مـ
چندیـ
و احساســات انســان شــکننده تــر از حالــت عــادی اســت و توقــع احتــرام و توجــه
بیشــتری دارد.
ـتند
ـان هسـ
ـر مربیـ
ـات دیگـ
ـه زحمـ
ـه نتیجـ
ـکارانی کـ
ـروف ،ورزشـ
ـان معـ
ـیاری از مربیـ
 .2بسـ
ـع
ـم جمـ
ـک تیـ
ـب یـ
ـد در قالـ
ـی کننـ
ـن مـ
ـرها تأمیـ
ـطه اسپانسـ
ـه واسـ
ـه بـ
ـه ای کـ
ـا هزینـ
را بـ
ـم
ـن روش تیـ
ـد ایـ
ـد؛ هرچنـ
ـی دهنـ
ـرکت مـ
ـا شـ
ـت هـ
ـود در رقابـ
ـم خـ
ـه اسـ
ـد و بـ
ـی کننـ
مـ
داری رســم شــده اســت و مربیــان گمنــام هــم بواســطه اســتفاده از امکانــات مالــی و
ـت آنها را
ـال زحمـ
ـه چند سـ
ـاگردانی کـ
ـتند شـ
ـور هسـ
ـرح مجبـ
ـان مطـ
ـوذ مربیـ
ـط و نفـ
روابـ
ـود.
ـده گرفته می شـ
ـا نادیـ
ـا عمـ
ـوق آنهـ
ـق حقـ
ـد وحـ
ـم کننـ
ـتی تقدیـ
ـد دو دسـ
ـیده انـ
کشـ
پــس بهتــر اســت عامــه مــردم و بدنســازان جــوان جویــای نــام هــم بداننــد وقتــی
ـا
ـه آنهـ
ـرد همـ
ـی گیـ
ـدال مـ
ـت  8مـ
ـک رقابـ
ـال در یـ
ـوان مثـ
ـه عنـ
ـروف بـ
ـی معـ
ـک مربـ
یـ
ـر
ـک نفـ
ـم یـ
ـه اسـ
ـی بـ
ـاش  8مربـ
ـه تـ
ـاید نتیجـ
ـتند و شـ
ـی نیسـ
ـتقیم آن مربـ
ـاگردان مسـ
شـ
ـای
ـگاه هـ
ـا و باشـ
ـتان هـ
ـه در شهرسـ
ـی کـ
ـر معروفـ
ـان غیـ
ـتند مربیـ
ـود و هسـ
ـی شـ
ـام مـ
تمـ
ـابقات
ـرای مسـ
ـاده ای را بـ
ـاگردان آمـ
ـد و شـ
ـی کننـ
ـی کار مـ
ـیار عالـ
ـروف ،بسـ
ـر معـ
غیـ
ـی
ـهرت را نمـ
ـا راه شـ
ـه یـ
ـت کـ
ـن اسـ
ـا ایـ
ـف آنهـ
ـه ضعـ
ـا نقطـ
ـی تنهـ
ـتند ولـ
ـی فرسـ
مـ
ـد...
ـی دارنـ
ـاط ضعیفـ
ـا ارتبـ
ـد و یـ
داننـ
ـی
ـم مـ
ـتان هـ
ـام شهرسـ
ـی گمنـ
ـد ولـ
ـان کار بلـ
ـه مربیـ
ـه بـ
ـت کـ
ـی اسـ
ـن معنـ
ـه ایـ
ـن بـ
ایـ
ـه
ـران و هزینـ
ـای گـ
ـه هـ
ـه برنامـ
ـت دل بـ
ـوان الزم نیسـ
ـازان جـ
ـرد و بدنسـ
ـاد کـ
ـود اعتمـ
شـ
ـد.
ـوش کننـ
ـروف دل خـ
ـان معـ
ـزاف مربیـ
ـای گـ
ـازی هـ
سـ
 .3ســخن ســوم بــا داوران اســت .البتــه داوری پــرورش انــدام بــر اســاس ســاز و
ـاگردان
ـه داوران ،شـ
ـن کـ
ـی ایـ
ـت ولـ
ـتباه اسـ
ـم اشـ
ـا و کـ
ـم خطـ
ـاوت ،کـ
ـاص قضـ
کارخـ
مربیــان مشــهور را بهتــر مــی بیننــد یــک نقطــه ضعــف اســت و اینکــه در وزن هــای
ـتند
ـی فرسـ
ـه مـ
ـت صحنـ
ـه پشـ
ـکو بـ
ـراد را از سـ
ـی زود افـ
ـد و خیلـ
ـی کننـ
ـه مـ
ـلوغ عجلـ
شـ
ـه
ـدر دادن هزینـ
ـراد و هـ
ـت افـ
ـا سرنوشـ
ـازی بـ
ـی بـ
ـن یعنـ
ـود ایـ
ـال شـ
ـریعتر کار دنبـ
ـا سـ
تـ
ـه
ـراد بـ
ـه افـ
ـور بـ
ـرای فیگـ
ـازه اجـ
ـتر و اجـ
ـه بیشـ
ـا مقایسـ
ـا بـ
ـه بسـ
ـخص چـ
ـای آن شـ
هـ
ـد.
ـر نمایـ
ـه تغییـ
ـده نتیجـ
ـر بازنـ
ظاهـ

اصغــر مــرادی

[

در صورت فعال نشدن لینک صفحات

مجـله را با نرم افزار

ادوب آکروبــات

باز کـنید

Adobe Acrobat

برگزاری مسابقه بین اعضای باشگاه بصورت ماهانه
باشگاه داران و مربیان باشگاه ها بخوانند

روشی برای حفظ مشتریان خود

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید
ـزاری
ـگاه برگـ
ـتر در باشـ
ـرژی بیشـ
ـاد انـ
ـا و ایجـ
ـتن اعضـ
ـه داشـ
ـزه نگـ
ـا انگیـ
ـرای بـ
ـن روش بـ
بهتریـ
ـگاه
ـد و در باشـ
ـزرگ بخریـ
ـورد بـ
ـک وایتبـ
ـد یـ
ـی توانیـ
ـت .مـ
ـگاه اسـ
ـم در باشـ
ـابقه منظـ
ـک مسـ
یـ
نصــب کنیــد .مســابقه دهنــدگان را یــا بصــورت انفــرادی یــا گروهــی تقســیم کنیــد و اســامی
آنهــا را روی وایتبــورد بنویســید .هــر مــاه یــک چالــش جدیــد اجــرا کنیــد .بــرای نفــر اول،
ـره).
ـهریه و غیـ
ـف شـ
ـرت ،تخفیـ
ـی شـ
ـگان ،تـ
ـیدنی رایـ
ـد (نوشـ
ـب دهیـ
ـزه ای ترتیـ
ـوم جایـ
دوم و سـ
در اینجــا چنــد ایــده بــرای چالــش اعضــا پیشــنهاد مــی دهیــم تــا از آنهــا بعنــوان نمونــه مســابقات بیــن

اعضــای باشــگاه اســتفاده کنیــد:

 .1بهترین زمان برای  3کیلومتر تردمیل

ـس2 ،
ـی ار ایکـ
ـاب تـ
ـا طنـ
ـل بـ
ـر بغـ
ـکوات 40 ،زیـ
ـی ( 50اسـ
ـوی هرمـ
ـش کاردیـ
ـرای چالـ
ـان بـ
ـن زمـ
 .2بهتریـ

ـره )
ـوئدی و غیـ
ـنا سـ
ـه 30 ،شـ
ـر دوچرخـ
ـو متـ
کیلـ

 .3مسابقات سه گانه ( 500متر قایقی 3 ،کیلومتر دوچرخه 1500 ،متر دو)
از کارمند باشگاه بخواهید نتایج هریک را روی وایتبورد بنویسد.

ـی
ـا همگـ
ـد تـ
ـی باشـ
ـده و تفریحـ
ـرگرم کننـ
ـت سـ
ـر اسـ
ـد بهتـ
ـی باشـ
ـه رقابتـ
ـتر از اینکـ
ـد بیشـ
ـتان باشـ
ـد حواسـ
بایـ
ـد.
ـذت ببرنـ
لـ

WWW.BODYFULL.IR

7

40 DAYS SUPPLY

پمپ نانو پروکسیل
محصول شرکت نانوکس
وزن800 :گرم

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید
تلفن تماس09380711513 :

شـیر طـالیی
مترجم  :نجمه شیخ زاده

شــیر طالیــی (بــه خاطــر رنگــش،
خــواص ســامتی آن و بــر گرفتــه از
زردچوبــه) یــک مــاده مغــذی عالــی
بــرای بــاال بــردن سیســتم ایمنــی
بــدن در ایــن فصــل ســرد اســت.

یک معجون فوق العاده برای
جلوگیری از سرمـاخوردگی

یــک لیــوان شــیر ،یــک عــدد چــوب
دارچیــن ،یــک دوم قاشــق چایخــوری
زردچوبــه ،یــک دوم زنجبیــل خــورد
ـیاه
ـل سـ
ـز فلفـ
ـدار ناچیـ
ـک مقـ
ـده و یـ
شـ
را بــه مــدت ده دقیقــه بجوشــانید.
آن را در یــک لیــوان از صافــی عبــور
دهیــد و بــا عســل میــل کنیــد.
WWW.BODYFULL.IR
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زاویــه هــای اســتاندارد در تمامــی ایســتگاه هــا
استحـگام و زیبـایی همــزمان

رنــگ و تــودوزی و روکــش فــوق العــاده
یکی از برترین برند های دستگاه های بدنسازی

تحویل فوری

دست

تلفن تماس09351074380 :

گاه
ه
ا
ی
ب
د
ن
سازی باد

یا

سترا
ن
گ
ط
ر
ح
ایران

ی

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید

مدیریت دریافت به موقع شهریه نقدی ورزشکاران

آماده سازی آیتم های رفاهی برای تمام مشتریان باشگاه

آگاهی از اطالعات مربوط به تردد در باشگاه و کالس های مورد
عالقه مشتریان برای بهبود زمان بندی کالس ها و رسیدگی به
درخواست های مشتریان

مدیریت حسابداری و سفارش لوازم و تجهیزات مورد نیاز

استخدام و آمـوزش به مربیان و پرسنل باشگاه

نظارت بر انجام تعمیرات ،نگهداری ،بیمه
و نظافت تجهیزات باشگاه

طراحی و هماهنگی طرح های بازاریابی و تبلیغاتی

ارزشیابی از ورزشکاران نسبت به خدمات و
عملکرد پرسنل باشگاه

WWW.BODYFULL.IR
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سواد مربی خود را تست کنید
امــروزه در باشــگاه هــای
بدنســازی ایــران بســیار افــراد
زحمــت کــش و متخصصــی هســتند
کــه مشــغول بــه شــغل مربیگــری
بدنســازی هســتند و در میــان آن هــا
ـوب کار
ـیار خـ
ـه بسـ
ـانی کـ
ـتند کسـ
هسـ
ـی
ـه خوبـ
ـول کار را بـ
ـد و اصـ
ـی کننـ
مـ
ـد و
ـی کننـ
ـت مـ
ـند و رعایـ
ـی شناسـ
مـ
نتایــج درخشــانی هــم گرفتــه انــد.
ـان
ـت از نتایج درخشـ
ـه وقتی صحبـ
البتـ
میشــود نــه اینکــه همــه آن هــا
ـرورش داده اند
ـابقه ای پـ
ـاگردان مسـ
شـ
ـرده اند
ـت کـ
ـابقات را دریافـ
و کاپ مسـ
ـه
ـد نـ
ـده انـ
ـی شـ
ـم ملـ
ـی تیـ
ـا مربـ
و یـ
ـه
ـی بـ
ـه مربـ
ـت کـ
ـی اسـ
ـور وقتـ
منظـ
ـکار
ـی یک ورزشـ
ـی و عملـ
ـور اصولـ
طـ
ـه
ـدام را بـ
ـر انـ
ـی الغـ
ـادی و معمولـ
عـ
ـی
ـی مـ
ـی بدنـ
ـی از آمادگـ
ـطح خوبـ
سـ
ـادی
ـد زیـ
ـا درصـ
ـردی بـ
ـا فـ
ـاند یـ
رسـ
از چربــی را متناســب میســازد و بــه
واســطه ورزش افــراد رابــه صــورت
ـامتی
ـری از سـ
ـطح بهتـ
ـه سـ
ـح بـ
صحیـ
و تناســب انــدام مــی رســاندآن
وقــت میتوانیــم بگوییــم یــک مربــی
فــوق العــاده موفــق بــوده و هســت
ایــن گونــه افــراد عاشــقانه اهــداف
ورزشــکاران خــود را پیگیــری مــی
کنند،آموزشــهای الزم را دیــده انــد
و مــی داننــد چــه مــی کننــد.
ـابقات
ـج مربیان درمسـ
ـث نتایـ
ـه بحـ
البتـ
ـه
ـود بـ
ـی شـ
ـوب مـ
ـت محسـ
ـم موفقیـ
هـ
شــرط ســالم مانــدن ورزشــکار تــا
آخــر عمرکــه البتــه در ایــن دوران
قهرمانــی وســامتی تــا آخــر عمــر
بــا هــم بعیــد بــه نظــر میرســد.

نویسنده :اصغر مرادی
WWW.BODYFULL.IR
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بادی فول
اولین مجله الکترونیک بدنسازی ایران
دی ماه 95

در میــان آن خیــل عظیــم
مربــی و اســتاد زحمــت کــش
ـوی
ـط دعـ
ـه فقـ
ـرادی کـ
ـتند افـ
هسـ
ایــن شــغل شــریف را دارنــد و
ـق
ـد تا عاشـ
ـب ورزش انـ
ـتر کاسـ
بیشـ
ـی در
ـگ غلطـ
ـفانه فرهنـ
ورزش! متاسـ
باشــگاه هــای بدنســازی در حــال
ـکاران
ـه ورزشـ
ـه همـ
ـت کـ
ـد اسـ
رشـ
را از روز اول ثبــت نــام بــه ســمت
ـی تمرین
ـل تقلبـ
ـرف دارو و مکمـ
مصـ
و برنامــه هــای پــوچ و اشــتباه
پیــش میبردکــه هیــچ منبعــی
ـک
ـخصی یـ
ـلیقه شـ
ـر سـ
ـد مگـ
ندارنـ
مربــی نمــای خــواب نمــا شــده
ـه
ـن و تغذیـ
ـم تمریـ
ـود علـ
ـا کمبـ
آنهـ
خــود را بــا تجویــز هورمــون
ـه
ـد کـ
ـد و متصورنـ
ـی کننـ
ـران مـ
جبـ
مــاه همیشــه پشــت ابــر میمانــد!
امــا ســوال ایــن اســت چگونــه
بایــد ایــن دودســته مربــی را از
هــم تشــخیص داد؟ بدنســازانی
کــه هیــچ وســیله و منبعــی
جهــت شناســایی مربیــان اصــل
و تقلبــی ندارنــد چــه کننــد؟
چــه بســا بــد اقبالــی کــه هــر
دو دســته مربــی خــوب و بــد
هــم کارت مربیگــری دارنــد.
در قســمت دوم ایــن مقالــه بــه
آن مــی پردازیــم .منتظــر باشــید.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید
تلفن تماس09380711513 :

ـد  26 :اکتبر 1990
ـخ تولـ
تاریـ
وزن مســابقات  79 :کیلــو
قــد  172 :ســانتی متــر

زادگاه  :رزویــل ،کالیفرنیــا
ســاکن :موریتــا ،کالیفرنیــا
ســابقه ورزشــی  9 :ســال

هــدف مــن ایجــاد تغییــر در زندگــی
افــرادی اســت کــه بــا آنهــا در تماســم .میخواهــم بــه نحــوی و بــه
طریقــی زندگــی آنهــا را بهتــر کنــم.

مــی دانســتم مــن نیــز مــی خواهــم روزی مثــل او بدنســاز شــوم امــا
یــک بدنســاز حرفــه ای .بعــد از اتمــام بــازی هــای فوتبــال دوران
مدرســه کــم کــم شــروع بــه تمرینــات مــداوم در باشــگاه بدنســازی
محلــه کــردم.

بیوگرافی:
جرمــی بوندیــا در  26اکتبــر  1990در شــهر رزویــل کالیفرنیــا بدنیــا
آمــد .در دوران دبیرســتان جرمــی بهتریــن هافبــک دفاعــی مدرســه
ویتنــی هــای بــود و علــی رغــم داشــتن دیســک کمــر و گــردن
افتخــارات فراوانــی بدســت آورد .بــه دلیــل مصدومیــت فوتبالــی و
البتــه بیشــتر بــه خاطــر پــدر بدنســازش جرمــی وارد رشــته بدنســازی
شــد .جرمــی در ســن  17ســالگی در اولیــن مســابقه بدنســازی خــود
شــرکت کــرد.
بــا مــا همــراه باشــید مصاحبــه ای جالــب از ایــن مــرد فیزیــک جهــان
را بــا هــم مــرور کنیــم.
از کی شروع به بدنسازی کردی ؟
پــدرم یــک بدنســاز غیــر حرفــه ای در دهــه  1970بــود و مــن بــا
دیــدن تمرینــات هــر روز او در باشــگاه خانگــی مــان بــزرگ شــدم.
نظــم و انضبــاط و عالقــه وی بــه بدنســازی بخشــی از زندگــی مــن در
دوران نوجوانــی شــد .پــدرم همیشــه قهرمــان زندگــی مــن بــوده و

چطور به شرکت در مسابقات عالقمند شدی؟
زمانــی کــه  17ســالم بــود بــه مســابقات بدنســازی عالقمنــد شــدم و
همــان زمــان شــروع بــه تمریــن بــا حرفــه ای  IFBBخانــم والــری
گانگــی و همســرش جیــم لــی کــردم .هــر دوی آنهــا مشــوق مــن
بودنــد تــا بــرای اولیــن بــار روی اســتیج مســابقات بــاال روم .وقتــی
روی اســتیج رفتــم شــیفته آن شــدم .و اون موقــع بــود فهمیــدم
عشــق و شــور و هیجــان زندگــی ام را پیــدا کــردم.
ابتــدا یــک بدنســاز بــودی امــا بتدریــج بــه رشــته فیزیــک
تغیــر جهــت دادی چــه چیــزی باعــث ایــن تغییــر شــد؟
چــون احســاس کــردم فیزیــک مــردان بهتریــن رشــته بــرای مــن
بــود .چــون حــس کــردم مــی توانــم چیــزی کــه هــدف ایــن
رشــته اســت و از فیزیــک مــردان انتظــار دارد را از خــود بــه نمایــش
بگــذارم .یــک فیزیــک بــا کمــر باریــک ،عضــات شــکم و پهلــوی
ســفت و شــش تکــه ،قفســه ســینه عالــی و هــر انــدام زیبــا و متوازنــی
کــه در ایــن رشــته مــد نظــر اســت.
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بــرای چالــش بــا
خودتــان بــه هــر روش
ممکــن چــه از لحــاظ جســمی،
فکــری و عاطفــی خودتــان را
آمــاده کنیــد .کار آســانی نیســت و
ـا
ـادی دارد امـ
ـداکاری زیـ
ـه فـ
ـاز بـ
نیـ
در نهایــت متوجــه مــی شــوید
کــه ارزشــش را دارد.

آف ســیزن چــی هســت؟ مــن شــش هفتــه در مــاه را تمریــن مــی
کنــم (منظــور ایــن اســت کــه او هیــچ وقــت تمرینــات را کنــار نمــی
گــذارد)

برای امرار و معاش خود چه کاری می کنی؟
مــن مالــک و مربــی ســایت  JermyBuendia.comمــی
باشــم.
تمرینات مورد عالقه ات ؟
پرس سینه و نشر از جانب
کــدوم قســمت از بدنــت مــورد عالقــه ات مــی باشــد؟
شانه ها و عضالت جلو بازو
ـردی؟
ـن کـ
ـه تمریـ
ـروع بـ
ـا آن شـ
ـه بـ
ـتگاهی کـ
ـن دسـ
اولیـ
دستگاه دیپ و بارفیکس
توصیــه ات بــه افــرادی کــه مــی خواهنــد وارد عرصــه
مســابقات شــوند چیســت؟
بــرای چالــش بــا خودتــان بــه هــر روش ممکــن چــه از لحــاظ
جســمی ،فکــری و عاطفــی خودتــان را آمــاده کنیــد .کار آســانی
نیســت و نیــاز بــه فــداکاری زیــادی دارد امــا در نهایــت متوجــه
مــی شــوید کــه ارزشــش را دارد.
بــرای آمــاده شــدن در مســابقات چــه کاری انجــام
میدهــی؟
خــودم را از تمــام وسوســه هــا دور مــی کنــم .از افــرادی کــه
ممکــن اســت تاثیــر منفــی رو تمریناتــم بگذارنــد دور مــی شــوم.
تنهــا مــواد غذایــی رژیــم خــود را مــی خــرم و از تمــام افــراد
و کارهایــی کــه حــواس مــرا پــرت مــی کننــد جــدا و دور مــی
مانــم.

در ایــن ورزش چــه کســی مشــوق و الهــام بخــش توســت؟
دوســتانم الهــام بخــش مــن هســتند .یــک سیســتم پشــتیبانی بــزرگ در
حــوزه کار خــود دارم .حرفــه ای  IFBBآقــای جانــی سباســتین از
همــان ابتــدای کار در کنــارم بــوده و همیشــه مشــوق مــن بوده اســت.
مــا هــر دو همزمــان بــا هــم رشــته فیزیــک را انتخــاب کردیم هــر دو با
هــم کارت حرفــه ای خــود را در یــک مــاه گرفتیــم و از همــان ابتــدا
رقیــب یکدیگــر بــوده ایــم.
ـده؟ و چگونه
ـی ات شـ
ـطح زندگـ
ـن سـ
ـاال رفتـ
ـب بـ
ـت موجـ
ـا رقابـ
آیـ
از رقابــت بــرای بهبــود زندگــی دیگــران اســتفاده مــی کنــی؟
رقابــت درهــای زیــادی را در زندگــی بــرای مــن بــاز کــرده اســت.
زندگــی بســیار راحتــی را بــه مــن بخشــیده و کســب و کار بســیار
موفقیــت آمیــزی بــه مــن داده اســت .بــه مــن درس فــداکاری،
انضبــاط و تعهــد داده اســت .مــن زندگــی بســیاری از مشــتریانم را
دیــده ام کــه چگونــه در جهــت درســت تغییــر کــرده اســت .ایــن
ورزش بــه همــه اعتمــاد بنفــس مــی دهــد و بــه مــردم کمــک مــی
کنــد بــه عنــوان یــک انســان چیزهــای زیــادی در مــورد خودشــان
یــاد بگیرنــد .هــر زمــان کــه یکــی از مشــتریانم بــه مــن مــی گویــد کــه
زندگــی اش در مســیر بهتــری تغییــر کــرده اســت بــه یــاد مــی آورم
کــه چــرا عاشــق کاری کــه انجــام مــی دهــم هســتم.
ـازی
ـن بدنسـ
ـردان جایگزیـ
ـک مـ
ـی روزی فیزیـ
ـی کنـ
ـر مـ
ـا فکـ
آیـ
ـوان؟
ـل بانـ
ـت مثـ
ـود؟ درسـ
شـ
خیر هرگز.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید

از آف ســیزن (فصــل اســتراحت) خــود چــه اســتفاده ای
مــی کنــی؟
WWW.BODYFULL.IR
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اســتیو ریــوز و فرانــک زیــن همیشــه
قهرمانــان مــورد عالقــه ام هســتند
واضحــه کــه ســخت تمریــن مــی کنــی .آیــا تفاوتــی بیــن تمرینــات تــو
ـه
ـی بـ
ـس کنـ
ـده حـ
ـاال شـ
ـا حـ
ـا تـ
ـود دارد؟ آیـ
ـه ای وجـ
ـازان حرفـ
و بدنسـ
خاطــر خطــر خــراب شــدن زیبــا شــناختی بدنــت تمریناتتــو کــم کنــی؟
قطعــا تفــاوت هایــی بیــن نحــوه تمریــن مــا و بدنســازان وجــود دارد امــا شــباهت
هــای زیــادی نیــز وجــود دارد.
مــن از برداشــتن وزنــه هــای فــوق ســنگین و از هــر تمرینــی کــه ممکــن اســت
عضــات میانــی ام را بیــش از حــد بــه کار گیــرد مثــل ددلیفــت و اســکات
خــودداری مــی کنــم .مــن هنــوزم هــر روز بصــورت پمپــاژ تمریــن مــی کنــم و
هنــوزم وزنــه ســنگین بــر مــی دارم امــا اولویتــم ســفت و کوچــک نگــه داشــتن
کمــرم اســت.
از نظــر زیبایــی بدنــت خطــوط برجســته ای دارد کــه مــا رو بــه یــاد
ـت؟ در
ـش توسـ
ـام بخـ
ـی الهـ
ـه کسـ
ـدازد .چـ
ـی انـ
ـن مـ
ـک زیـ
ـا فرانـ
ـو یـ
ریـ
ـوی؟
ـک شـ
ـان فیزیـ
ـک ازقهرمانـ
ـدام یـ
ـبیه کـ
ـتی شـ
ـت داشـ
ـی دوسـ
نوجوانـ
اســتیو ریــوز و فرانــک زیــن همیشــه قهرمانــان مــورد عالقــه ام هســتند امــا
بــا رویــای آرنولــد بــزرگ شــدم .او واقعــا مظهــر موفقیــت در تمامــی زمینــه
هاســت.
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پروتئین وی موجب رشد همه چیز می شود

منبعIronman magazine :
مترجم  :نجمه شیخ زاده

اگــر موقــع تمریــن زانــو درد داریــد بهتــر
ـر
ـود را دو برابـ
ـن وی خـ
ـرف پروتئیـ
ـت مصـ
اسـ
ـم
ـه علـ
ـده در مجلـ
ـر شـ
ـی منتشـ
ـد .تحقیقـ
کنیـ
ـرف
ـه مصـ
ـان داد کـ
ـکاندیناوی نشـ
و ورزش اسـ
پروتئیــن وی مــی توانــد ســایز تانــدون هــا
را افزایــش دهــد و از لحــاظ نظــری موجــب
محافظــت زانــو از آســیب مــی شــود.
در ایــن آزمایــش محققــان دو گــروه از
ورزشــکاران مــرد را کــه ســه بــار در هفتــه
بــه مــدت  3مــاه تمرینــات پــا انجــام مــی
دادنــد را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
گروهــی  20گــرم پروتیئــن وی هیدرولیــز
را در حیــن تمریــن خوردنــد و گــروه دیگــر
کربــو هیــدرات مصــرف کردنــد .پــس از
 12هفتــه گــروه پروتئیــن نــه تنهــا رشــد
بیشــتری در عضــات خــود مشــاهده کردنــد
ـش
ـز افزایـ
ـا نیـ
ـو آنهـ
ـاط زانـ
ـایز ربـ
ـه سـ
بلکـ
ـی تواند
ـدون مـ
ـی تانـ
ـون هیپرتروفـ
ـت .چـ
یافـ
ـم
ـن کـ
ـول تمریـ
ـد را در طـ
ـت همبنـ
ـار بافـ
فشـ
کنــد ،پروتئیــن وی یــک پیــش نیــاز بــرای
زمــان بهبــودی از آســیب مــی باشــد و بــه
احتمــال زیــاد بــا مصــرف روزانــه آن بــه
ســامتی مفاصــل نیــز کمــک مــی کنــد.
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تلفن تماس09351074380 :

طراحی مطابق با اصول مکانیکی
خدمات پس از فروش طوالنی

قرقره های فلزی و ضد سایش

دستگاه های بدنسازی ام .بی .اچ طرح ایرانی
برای تماشای تمامی تصاویر لمس کنید

آجیل خور ها عمر طوالنی تری دارند

اصال نگران کالری باالی آجیل ها نباشید ،آجیل خورها الغر تر هستند!
منبع :مجـله Get Fit
مترجم  :نجمه شیخ زاده

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید

افــرادی کــه آجیــل مــی خورنــد بیشــتر از کســانی کــه آجیــل مصــرف نمــی
کننــد عمــر مــی کننــد .مصــرف بــاالی آجیــل بــا کاهــش میــزان مــرگ و
میــر ناشــی از دالیــل مختلــف و بیمــاری هــای قلبــی ارتبــاط نزدیکــی دارد.
بــادام زمینــی در بیــن آجیــل هــا بیشــترین فایــده را دارد ،خــوردن بــادام
زمینــی بیشــتر راهــی بــرای بهبــود ســامت قلــب و عــروق مــی باشــد.
WWW.BODYFULL.IR
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PLATINUM BCAA

DIETARY SUPPLEMENT

آمـینو BCAA
آمینوبی سی دبل ای
محصول شرکت ماسل تک
تعداد200:قرص

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید
تلفن تماس09380711513 :

با رعایت این نکات چربی بسوزانید و سریعتر
به بدنی که می خواهید برسید

منبعMuscleandfitness :
مترجم  :نجمه شیخ زاده

 5راه برای الغر شدن با سریع ترین راه ممکن
 .1اضطراب نداشته باشید

 .2ترکیبی تمرین کنید

 .3یک تپه پیدا کنید

اضطــراب بدتریــن چیــزی اســت کــه
موقــع الغــر کــردن و ســفت کــردن
بــدن مــی توانیــد داشــته باشــید.اضطراب
داشــتن منجــر بــه انجــام کاردیــوی
بیــش از حــد مــی شــود بخاطــر اینکــه
ســعی مــی کنیــد بیشــتر عــرق کنیــد
امــا بــر عکــس ایــن کار باعــث مــی
شــود بــدن تــان چربــی بیشــتری
ذخیــره کنــد .بــه جــای اینــکار بیاییــد
مقــدار کالــری خــود را کمــی کمتــر
کنیــد و چنــد ســاعت مانــده بــه تمریــن
کمتــر کربوهیــدرات مصــرف کنیــد.
همچنیــن بهتــر اســت آب را در کل
طــول تمریــن میــل کنیــد نــه دقیقــه
آخــر تمرینــات .زیــرا ایــن کار باعــث
مــی شــود آب درون عضــات فــرو رود و
ســخت تــر مــی شــود بــدن را الغــر کرد.

از تمرینات ترکیبی استفاده کنید.
بــا تکنیــک درســت تــا جایــی کــه مــی
توانیــد حــرکات را ســریع انجــام دهیــد.
بین تمرینات استراحت نکنید.
تــا حــد ممکــن حرکــت را بــه بهتریــن
نحــو انجــام دهیــد.
بــا میلــه هالتــر شــروع کنیــد و ســپس
وزنــه  5الــی  10کیلویــی بــه آن اضافــه
کنیــد.
بــرای هــر ترکیــب  5الــی  7تمریــن
انجــام دهیــد ،هــر ســت دارای  5الــی 8
تکــرار باشــد.
بیــن هــر ســت  3-1دقیقــه اســتراحت
کنیــد ،ســت هــای تمرینــی بیشــتر از 4
ســت نشــود .کل دوره نبایــد بیشــتر از 15
دقیقــه طــول بکشــد.

وقتــی مــردم ســعی مــی کننــد الغــر
شــوند دغدغــه شــان ایــن اســت کــه
چــه مقــدار زمــان روی تردمیــل باشــند.
بــدون شــک وقتــی بــرای الغــر
شــدن عجلــه داریــد هیــچ چیــزی
بــا تمرینــات اســپرینت روی تپــه
(جاهــای برآمــده) قابــل قیــاس
ـت .دویــدن روی تپــه بهتریــن روش
نیسـ
بــرای چربــی ســوزی بــدون آســیب
رســاندن بــه کیفیــت عضــات اســت
همچنیــن بهتریــن کاردیــوی اســتقامتی
شــناخته شــده اســت .بــرای گرفتــن
نتیجــه ســریع 15 ،الــی  20اســپرینت
کوتــاه مــدت در هــر تمریــن خــود بــه
مــدت  5بــار در هفتــه داشــته باشــید.
حتمــا قبــل از شــروع ایــن تمریــن
بــدن را گــرم کنیــد و بعــد از پایــان بــا
حــرکات کششــی بــدن را ســرد کنیــد.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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 5راه برای الغر شدن با سریع ترین راه ممکن

 .4هل دادن اجسام سنگین

 .5مکمل های چربی سوزی

یکــی از بهتریــن و ســریعترین تمرینــات چربــی ســوزی
در همــه اعصــار هــل دادن اجســام ســنگین (هماننــد
ســورتمه) مــی باشــد .ایــن تمریــن تمــام عضــات بــدن
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و موجــب اختــال در
ســوخت و ســاز بــدن و آزادســازی تستوســترون مــی
شــود کــه بــه چربــی ســوزی بســیار کمــک مــی کنــد.
اگــر بــه ســورتمه دسترســی نداریــد یــک وســیله را برای
هــل دادن قــرار دهیــد و بــه آن وزنــه اضافــه کنیــد
ســپس  30متــر آن را جلــو ببریــد  30ثانیــه اســتراحت
کنیــد و ســپس  30متــر آن را هــل دهیــد و دوبــاره
اســتراحت ،ایــن کار را  10الــی  15بــار تکــرار کنیــد.

اگــر بــه دنبــال چربــی ســوزی هســتید ،ترکیبــی از ایــن
مکمــل هــای قــوی را امتحــان کنیــد زیــرا بعضــی از مکمــل
هــا از عهــده ی برطــرف کــردن مشــکالت بــر مــی آینــد.
مکمل ها – دوز مصرف /زمان مصرف

کافئیــن –  400-200میلــی گــرم 30 ،الــی  60دقیقــه قبــل
از تمریــن.
عصــاره چــای ســبز –  500میلــی گــرم 3-2 ،مرتبــه در روز
یکبــار آن  30دقیقــه قبــل از تمریــن.
یوهمبیــن 20-5 ،میلــی گــرم 2 ،الــی  3بــار در روز کــه یــک
دوز آن  30دقیقــه قبــل از تمریــن مصــرف مــی شــود.
ال کارنتیــن 3-1 ،گــرم 2 ،الــی  3بــار در روز همــراه بــا
غــذا ،یــک دوز آن قبــل از تمریــن و یــک دوز آن بعــد از
تمریــن مصــرف مــی شــود.
 3-1 ،CLAگــرم ،در ســه وعــده همــراه بــا غــذا.

اگــر بــه ســورتمه دسترســی نداریــد
یــک وســیله را بــرای هــل دادن قــرار
دهیــد و بــه آن وزنــه اضافــه کنیــد
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برای اولین بار در ایران

دریافت برنامه آنالین

شــما بــا وارد نمــودن مشــخصات خــود مــی توانیــد در
نــرم افــزار ســایت بــادی فــول برنامــه تمریــن ،تغذیــه
و مکمــل خــود را در کوتــاه تریــن زمــان ،توســط اســتاد
اصغــر مــرادی مربــی بیــن المللــی فدراســیون جهانــی
و قهرمــان  8دوره پــرورش انــدام دریافــت نماییــد.

برای ثبت نام و دریافت برنامه اینجا را لمس کنید
اولین مجله الکترونیک بدنسازی ایران

DNA
مترجم :نجمه شیخ زاده

 DNAو بـدن
ـم
ـک رژیـ
ـر دو یـ
ـتتان هـ
ـما و دوسـ
ـر شـ
اگـ
ـما
ـی شـ
ـد ولـ
ـی کنیـ
ـال مـ
ـن را دنبـ
و تمریـ
نســبت بــه او تغییــر زیــادی نکــرده ایــد
ـردد.
ـی گـ
ـر مـ
ـما بـ
ـن شـ
ـه والدیـ
ـکل بـ
مشـ
تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه ژن هــا
در تعییــن اینکــه بــدن چــه واکنشــی در
مقابــل برنامــه هــای رژیمــی و تمرینــی
نشــان مــی دهــد نقــش مهمــی دارنــد.
ـب
ـک رژیم متناسـ
ـردن یـ
ـدا کـ
ـفانه پیـ
متاسـ
بــا ژنتیــک شــما کار آســانی نیســت.
بهتریــن راه بــرای یافتــن بهتریــن رژیــم
ـته
ـاد داشـ
ـه یـ
ـت .بـ
ـون و خطاسـ
روش آزمـ
باشــید تنهــا رژیــم بــر ســامت و وزن
ـل
ـر مثـ
ـای دیگـ
ـه متغیرهـ
ـدارد بلکـ
ـر نـ
اثـ
ـترس
ـمی و اسـ
ـای سـ
ـواب ،ورزش ،داروهـ
خـ
عاطفــی نیــز نقــش بســزایی دارنــد.
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 .1میان وعده ها
میــان وعــده هــا بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از
ـک پروتئینی،
ـک کیـ
ـتند .یـ
ـرژی هسـ
ـن انـ
ـل رفتـ
تحلیـ
تخمــه هــای آفتابگــردان ،تخمــه کــدو یــا آجیــل
بهتریــن ترفنــد بــرای بــاال بــردن انــرژی هســتند.

اگــر مــی خواهیــد تمــام درشــت مغــذی هــای
ارزشــمند عضلــه ســازی را دریافــت کنیــد تــا در
طــول روز قــوی و پــر انــرژی باشــید بایــد رژیــم
بــدون گوشــت مغــذی بــرای خــود آمــاده کنیــد.

ـکیل
ـی تشـ
ـه چیزهایـ
ـما از چـ
ـدی شـ
ـده بعـ
ـد وعـ
ـر بدانیـ
اگـ
ـود را
ـی خـ
ـری مصرفـ
ـزان کالـ
ـد میـ
ـی توانیـ
ـر مـ
ـده بهتـ
شـ
ـد.
ـن کنیـ
تعییـ

اگــر میــزان درشــت مغــذی هــای خــود
را بدانیــد مــی توانیــد بــه حداکثــر مزایــای
یــک رژیــم بــدون گوشــت دســت یابیــد.

برای اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید

 .2وعده های غذایی متوالی
مرتــب در حــال خــوردن باشــید تــا آمینــو اســید
ـی
ـد .نمـ
ـته باشـ
ـما داشـ
ـدن شـ
ـی در بـ
ـان طبیعـ
جریـ
خواهــد نگــران ایــن باشــید کــه دوز پروتئیــن
روزانــه خــود را تنهــا در یــک وعــده غذایــی
ـه را در
ـرف روزانـ
ـدار مصـ
ـه آن مقـ
ـد بلکـ
ـرف کنیـ
مصـ
طــول کل روز تقســیم کنیــد تــا هــم موثرتــر باشــد
هــم کمتــر اســترس زا.
 .3مکمل وی
مکمــل پروتئینــی پیــدا کنیــد کــه بــرای بدنتــان
موثــر و مطابــق مــزاج شــما باشــد .پروتئیــن وی
گزینــه گیاهــی عالــی مــی باشــد یــا اینکــه از
ـود
ـه ،نخـ
ـاه دونـ
ـل شـ
ـر مثـ
ـی دیگـ
ـای گیاهـ
ـن هـ
آپشـ
یــا برنــج پروتئیــن بــدن خــود را تهیــه کنیــد.
 .4باال بردن پروتئین گیاهی
مصــرف پروتئیــن گیاهــی خــود را بــاال ببریــد
پروتئیــن هــای گیاهــی مثــل لوبیاجــات ،عــدس،
نخــود ،شــاهدانه و کوینــا.
 .5آمینو اسید های گیاهی
ـی
ـواد غذایـ
ـود را از مـ
ـروری خـ
ـیدهای ضـ
ـو اسـ
آمینـ
ـاهدانه ،آواکادو،
ـم شـ
ـن و تخـ
ـان  ،روغـ
ـم کتـ
ـل تخـ
مثـ
تخــم مــرغ و کــره بــادام زمینــی دریافــت کنیــد.
 .6آهـن
ـن
ـدار آهـ
ـگ و برگـ
ـره رنـ
ـبزیجات تیـ
ـوردن سـ
ـا خـ
بـ
خــود را بــاال ببریــد .اســفناج و بروکلــی منابــع
غنــی از آهــن مــی باشــند کــه موجــب حفــظ
فرآینــد متابولیســم حیاتــی بــدن مــی شــوند.
.7سبز بنوشید
گیاهــان ســبز ریــز مثــل خــزه
هــای اســپیرولینا و کلــورال سرشــار
از مــواد مغــذی و پروتئیــن مــی
باشــند کــه بــه تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن و کــم کــردن التهــاب
کمــک شــایانی مــی کننــد.
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تغـذیه برای بـدن

منیـزیم

آنتی اکسـیدان

مرکـبات

......................................................

......................................................

......................................................

بــه کاهــش التهــاب و کاهــش

متعــادل کــردن غــذا هــای

ـردن
ـوی کـ
ـذا و قـ
ـم غـ
ـه هضـ
بـ

عضــات کمــک مــی کنــد

خطــر رادیــکال هــای آزاد
کمــک مــی کنــد

......................................................

......................................................

اســفناج ،آواکـــادو ،ذرت

ـوت،
ـواع تـ
ـج ،انـ
ـی ،هویـ
بروکلـ
ـه
انبـ

اســیدی مثــل کربوهیدراتهــای

ـت
ـات و گوشـ
ـده ،لبنیـ
ـه شـ
تصفیـ

......................................................

ـت
ـذا و تقویـ
ـم غـ
ـه هضـ
ـک بـ
کمـ
ـدن
ـی بـ
ـتم ایمنـ
سیسـ

......................................................

کلــم ،لیمــو شــیرین ،لیمــو
تـــرش ،بـــرگ چغنـــدر

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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دو اینـچ به سایز سینـه های خود اضـافه کنید
بــا دنبــال کــردن ایــن برنامــه عضلــه ســازی بــرای ســینه بــه
مــدت شــش هفتــه مــی توانیــد ســایز پیرهــن خــود را بــزرگ کنیــد

روز اول  :تمرین 2

روز اول  :تمرین 1

پرس سینـه هالـتر

شنا معـلق

 90ثانیه استراحت

 60ثانیه استراحت

روز اول  :تمرین 3

پرس سینه دمبل روی توپ سوئیسی
 90ثانیه استراحت

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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دو اینـچ به سایز سینـه های خود اضـافه کنید
)روز دوم  :استراحت فعال (انجام تمرینات سبک برای نواحی دیگر بدن

)در هر ست وزنه را بیشتر کنید به طوری که در ست پنجم بتوانید بیشترین وزنه را بزنید(
روز سوم  :تمرین 1

روز سوم  :تمرین 2

پرس گیوتین

پرس باال سینـه هالـتر

 120ثانیه استراحت

 150ثانیه استراحت

روز سوم  :تمرین 3

پارالل (دیپ تمام بدن)
 120ثانیه استراحت

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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دو اینـچ به سایز سینـه های خود اضـافه کنید
روز چهارم
استراحت کامل

روز ششم
استراحت فعال

روز هفتم
استراحت کامل
روز پنجم  :تمرین 2

روز پنجم  :تمرین 1

پرس سینه دمبل

فـالی سینه گـریز از مـرکز
 10ثانیه استراحت

 120ثانیه استراحت
)وزنه ای را انتخاب کنید که فکر می کنید می توانید  30تکرار در یک ست بزنید(

روز پنجم  :تمرین 3

نشـر چرخشی خوابیـده
 30ثانیه استراحت

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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لینــک معرفــی محصــوالت
بدنســازی طــرح پــاور الیــف

تلفن تماس09351074380 :

دستگاه های بدنسازی وزنه آزاد طرح پاور الیف ایرانی

POWERLIFE
EQUIPMENT

تحویل فوری

زاویه های کامال استاندارد
بدنه فوق محکم و متعادل
رنگ و روکش متمایز از دیگر برند ها

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید

مـچ دسـت
آســیب هــای مــچ دســت تقریبــا حــدود یــک
چهــارم آســیب هــای ورزش هــای همگانــی
مــی باشــد .شــیوع بــاالی آســیب مــچ بــه
نیــاز درگیــری مــچ در اکثــر فعالیــت هــای
ورزشــی مربــوط مــی شــود مثــل نگــه داشــتن
هالتــر در حیــن پــرس ســینه ،حلــق آویــز
شــدن میلــه بارفیکــس بــرای بارفیکــس زدن و
نگــه داشــتن راکــت تنیــس در ورزش تنیــس.
انجــام تمامــی حــرکات خــاص ایــن فعالیــت
هــا بــا مــچ دســت صــورت مــی گیــرد.
منبعmensmuscleandhealth :

مچ دســت قــادر به انجــام حركات دور شــدن
( آبداكشــن ) ،نزدیــك شــدن ( آداكشــن )،
بــاز شــدن ( اكستنشــن ) ،تــا شــدن ( فلكشــن)
و هایپرآداكشــن و هایپرفلكشــن مــی باشــد.
تکــرار بیــش از حــد هــر یــک از ایــن
حــرکات ممکــن اســت موجــب مــچ درد یــا
آســیب دیدگــی در مــچ شــود .بــرای نمونــه
تنهــا بــه یــک نمونــه از عارضــه هــای مــچ
درد اشــاره مــی کنیــم.
آسیب دیدگی فیبروکارتیالژ مثلثی
کشــیدگی ربــاط مــچ دســت یــا فشــار
ســنگین روی آن ناشــی از پــرس ســینه
ســنگین مــی توانــد موجــب آســیب بــه
ســاختار فیبروکارتیــاژ در ربــاط زیریــن
مــچ مــی شــود .افــراد اغلــب از درد
قســمت زیریــن مــچ شــکایت مــی کننــد.
فیبروکارتیــاژ مثلثــی معمــوال بخاطــر
کشــیدگی یــا پارگــی براثــر ضربــه بوجــود
مــی آیــد .تشــخیص ایــن آســیب دیدگــی
معمــوال از طریــق ام آر آی یــا آرتوگــرام
انجــام مــی شــود .راه درمــان آن ثابــت نگــه
داشــتن مــچ دســت بــه مــدت  4تــا  6هفتــه
مــی باشــد .در صــورت خــوب نشــدن آن
معمــوال عمــل بــاز یــا آرتروســکوپی بــا طــول
درمــان  6تــا  18مــاه صــورت مــی گیــرد.

قوی کردن مچ دست
مــچ دســت را مــی تــوان بــه طــرق مختلــف قــوی کــرد بــا
اســتفاده از وزنــه و تمرینــات ایزومتریــک گرفتــه تــا باندهــای
ـه
ـت کـ
ـن اسـ
ـر زدن ایـ
ـل و هالتـ
ـتاندارد دمبـ
ـرم اسـ
کششــی .فـ
ـی
ـن رایجـ
ـن تمریـ
ـد .ایـ
ـن باشـ
ـاال و پاییـ
ـه بـ
ـت رو بـ
ـف دسـ
کـ
بــرای قــوی کــردن مــچ دســت مــی باشــد .همچنیــن
ـه
ـر پنجـ
ـردن فنـ
ـا فشـ
ـت یـ
ـس در دسـ
ـوپ تنیـ
ـک تـ
ـردن یـ
فشـ
ـد .آرنــج
ـی باشـ
ـچ مـ
ـردن مـ
ـوی کـ
ـرای قـ
ـری بـ
روش دیگـ
خــود را طــوری خــم كنیــد كــه ســاعد شــما بــا بازویتــان زاویــه
نــود درجــه تشــكیل دهــد طــوری كــه كــف دســت شــما رو
بــه بــاال باشــد ســپس انگشــتان خــود را بســته و مــچ خــود را بــه
آرامــی بــه ســمت بــاال و پاییــن حركــت دهیــد .روش دیگــر
ایــن اســت کــه دســت خــود را در همــان حالــت تمریــن شــماره
قبــل نگــه داشــته ولــی اینبــار بــه جــای بــاال و پاییــن كــردن ،مــچ
دســت را بــه چــپ و راســت بــه آرامــی حركــت دهیــد درســت
مثــل حالــت خداحافظــی کــردن؛ توجــه داشــته باشــید كــه مــچ
در ایــن حركــت بایــد بــدون هیــچ شكســتگی از ســاعد باشــد .

ـانی
ـك نفر كسـ
ـتند  ،یـ
ـی دچار هسـ
ـن ناراحتـ
ـه ایـ
ـرادی كه بـ
ـر افـ
ـر ده نفـ
ـد از هـ
ـی دهـ
ـان مـ
ـات نشـ
تحقیقـ
ـا،
ـا  ،نجارهـ
ـاب هـ
ـا  ،قصـ
ـت هـ
ـه دار  ،تایپیسـ
ـای خانـ
ـد .خانمهـ
ـی كننـ
ـان كار مـ
ـت هایشـ
ـا دسـ
ـه بـ
ـتند كـ
هسـ
ـوند .
ـار می شـ
ـاری دچـ
ـن بیمـ
ـه ایـ
ـتر بـ
ـرداران بیشـ
ـه بـ
ـازان و وزنـ
ـس بـ
ـا ،تنیـ
ـاط هـ
ـان و خیـ
ـیقی دانـ
موسـ
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اینستاگرام بـادی فـول

ـایت
ـژه سـ
ـب ویـ
ـات و مطالـ
تخفیفـ
ـتاگرام
ـط در اینسـ
ـول فقـ
ـادی فـ
بـ
اطــاع رســانی مــی شــود.
در ایــن پیــج شــما مــی توانیــد از تصاویــر ،اخبــار و مطالــب
ویــژه اســتفاده کنیــد.

برای اطالعات بیشتر لینک زیر را لمس کنید
WWW.FACEBOOK.COM/BODYFULL.IR

BODYFULL.IR

ترکیب پروتئین و کربوهیدرات با طعم های عالی

مکمل های ورزشی
WHEY PROTEIN %100

وی پروتئین%100
محصول شرکت التیمیت نوتریشن
وزن390/2:کیلوگرم

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید

تلفن تماس09380711513 :

ادویه مـردانه

کورکومیــن مــاده فعالــی در ادویــه زردچوبــه،
در میــان پاورلیفترهــا و بدنســازان بــه خاطــر
خاصیــت ضــد درد و ضــد التهابــش و همچنیــن
محافظــت از مفصــل هــا معــروف شــده اســت.
ـام
ـه انجـ
ـگاه نیجریـ
ـی در دانشـ
ـق حیوانـ
ـک تحقیـ
یـ
شــده نشــان مــی دهــد کــه کورکومیــن بــه
طــور چشــمگیری میــزان گــردش تستوســترون
را افزایــش مــی دهــد .در ایــن تحقیــق بــه
مــوش هایــی کــه بــه مــدت  30روز کورکومیــن
داده شــد  257درصــد میــزان تستوســترون آنهــا
بیشــتر از مــوش هایــی کــه کورکومیــن مصــرف
نکردنــد بــود .معــادل دوز مصرفــی آن بــرای
انســان تقریبــا برابــر بــا یــک تــا یــک و نیــم
گــرم کورکومیــن مــی باشــد کــه مــی توانــد
همــراه بــا یــک مکمــل آن را اســتفاده کنیــد.
اگــر از محصــوالت کورکومیــن اســتفاده مــی
کنیــد محصولــی را مصــرف کنیــد کــه حــاوی
عصــاره فلفــل ســیاه (پپریــن) باشــد زیــرا ایــن
ادویــه قــدرت جــذب را بســیار بــاال مــی بــرد.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید

WWW.BODYFULL.IR

36

اسـتامینوفـن

...................................................................................................................

..................................................................................................................

اســتامینوفن هیــچ تأثیــری روی درد کمــر ،زانــو و لگــن نــدارد 13 ،تحقیــق
متفــاوت انجــام شــده و نشــان مــی دهنــد کــه ایــن دارو از نظــر بالینــی بــرای
کاهــش درد در افــرادی بــا کمــر درد و آرتــروز زانــو چنــدان فایــده ایــی
نــدارد .در ایــاالت متحــده آمریــکا اســتامینوفن اولیــن داروی ســمی شــناخته
شــده اســت .بیمارانــی کــه اســتامینوفن مصــرف مــی کننــد  4برابــر بیشــتر دچــار
اختــاالت کبــدی مــی شــوند .ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تأثیــر دارو بــر روی درد
بســیار ناچیــز اســت حتــی ممکــن اســت اصــا تأثیــری نداشــته باشــد! بنابرایــن
مصــرف ایــن دارو بجــای مفیــد بــودن تأثیــرات منفــی بــر بــدن مــی گــذارد.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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تمرین برای باریک کردن کمر
از بیــن تمرینــات زیــر یــک یــا دو حرکــت از ایــن تمرینــات را بــرای تمریــن روزانــه ی
خــود انتخــاب کنیــد طــوری کــه در طــول یــک هفتــه کل تمرینــات را انجــام داده باشــید.

 25تکرار

دراز نشست باترفالی

 3ست

 20تکرار

( 10بار برای هر طرف)

هالتر خوابیده

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید

 3ست
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تمرین برای باریک کردن کمر
 3ست

پالنک ،پیک و دیپ

15-10
تکرار

این
تمرینــات عــاوه
ـی
ـک مـ
ـه کمـ
ـر اینکـ
بـ
ـما
ـکم شـ
ـات شـ
ـد عضـ
کنـ
ســفت شــود کمــک مــی
ـر
ـک تـ
ـان باریـ
ـد کمرتـ
کنـ
ـود.
ـر شـ
ـوی تـ
و قـ

15-12
تکرار

V-UP

 3ست

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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تبلـیغ و سفـارش آگـهی
آگهی در سایت بادی فول
آگهی درمجله بادی فول
خدمات تبلیغات
ارسال پیامک انبوه به مدیران باشگاه ها
) 8000نفر(
برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید

تماس09351074380 :

مکمـل هــای ورزشــی

ریــل مـــس
گینر (پودرمخصوص افزایش وزن)
محصول شرکت ریل فارم
وزن8/6:کیلوگرم

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا را لمس کنید
تلفن تماس09380711513 :

سفـت کردن عضـالت شـکم
ست ، 4 :تکرار 5- 30:ثانیه مکث ،استراحت  30ثانیه
 ) 1پالنک چینی (صورت به سمت باال)

دو جعبــه یــا صندلــی رو بــروی یکدیگــر
قــرار دهیــد و بــه پشــت روی آن دراز
بکشــید و بــدن خــود را تــا جایــی کــه مــی
توانیــد بــه ســمت بیــرون بکشــید و شــکم
خــود را محکــم بــه داخــل ســفت کنیــد.

ست 4 :تکرار8-12:

استراحت 30 :ثانیه

V-UP )4

ست ، 4 :تکرار ، 15-25 :استراحت  30ثانیه
 )6تمرین کش باند
یــک بانــد کشــی دور
گــردن خــود قــرار
دهیــد و ســر دیگــر
آن را بــا پــای خــود
نگــه داریــد؛ پاهــای
خــود را بــه انــدازه
عــرض شــانه بــاز
کنیــد و کمــر و نیــم
تنــه خــود را جمــع
کنیــد تــا جایــی کــه
در پشــت پــای خــود
(همســـترینگ) کشـش
را احســـاس کنیـــد.

ست ، 4 :تکرار 5- 30:ثانیه مکث ،استراحت  30ثانیه
 ) 2پالنک چینی(صورت به سمت پایین)

همــان کاری کــه بــرای پالنــک رو بــه ســمت
بــاال انجــام دادیــد بــرای ایــن پالنــک نیــز انجام
دهیــد بــه غیــر ازینکــه بچرخیــد و صــورت خود
را بــه ســمت زمیــن قــرار دهیــد (مثــل تصویــر)

ست ، 4 :تکرار 5- 30:ثانیه مکث ،استراحت  30ثانیه
 )3حرکت االکلنگی

ست ، 4 :تکرار 5- 30:ثانیه مکث ،استراحت  30ثانیه
 )5نشستن  Lشکل

بــدن خــود را روی یــک جعبــه یــا میلــه
هــای پارالــل آویــزان کنیــد؛ پاهــای خود
را بــه جلــو بکشــید نــوک انگشــتانتان بایــد
کمــی باالتــر از باســن تــان نگــه داریــد.
ایــن موقعیــت را بــه مــدت  15تــا  30ثانیــه
نگــه داریــد( .چانــه خــود را بــاال نگــه
داریــد و بــه پاهــای خــود نــگاه کنیــد)

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید
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تأمـین انرژی
از طریق تمرین
مسافران

باشــگاه قایقــی بــر روی
رودخانــه ســن فرانســه
مترجم :نجمه شیخ زاده
منبعHealthclubmanagement :

ایــن قایــق کــه در پاســخ بــه فراخــوان عمومــی بــرای پــروژه هــای تناســب انــدام و ســامتی در
پاریــس طراحــی شــده ،ایــن قایــق  20متــر طــول دارد و مــی توانــد میزبــان  45نفــر باشــد .ورزشــکاران
پاریســی بــزودی مــی تواننــد از قایقــی بهــره منــد شــوند کــه در طــول رودخانــه ســن بــه نــام قایــق
تناســب انــدام مــی چرخــد و نیــروی حرکــت خــود را از تمریــن ایــن ورزشــکاران تأمیــن مــی کنــد.
باشــگاه ناوبــری پاریــس آخریــن نــو آوری معمــاران و محققــان شــرکت کارلوراتــی مــی باشــد.
ایــن قایــق در تابســتان آینــده افتتــاح خواهــد شــد ،ایــن در حالــی اســت کــه
در مــاه هــای ســرد ایــن قایــق بــا شیشــه هــای ترانــس احاطــه مــی شــود.
ـد.
ـت درآورنـ
ـه حرکـ
ـق را بـ
ـد قایـ
ـی تواننـ
ـکاران مـ
ـوازی ،ورزشـ
ـای هـ
ـتگاه هـ
ـه و دسـ
ـن دوچرخـ
ـام تمریـ
ـا انجـ
بـ
ایــن قایــق در طــول رودخانــه چندیــن بــار مــی ایســتد و مســافران جدیــدی را ســوار مــی کنــد.
صفحــات نمایــش نصــب شــده در آن مقــدار انــرژی تأمیــن شــده از تمرینــات و اطالعــات در مــورد
شــرایط محیطــی رودخانــه ســن را در زمــان واقعــی بــا سنســور ردیابــی نشــان مــی دهــد.
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رین

تم

در طــول تاریــخ بدنســازی بــا وزنــه ،مربیــان خــاق
زیــادی دســت بــه طراحــی سیســتمهای جدیــدی زدند
کــه یــا تکمیــل سیســتم هــای قبلــی بــود یــا ابــداع یک
ســبک جدیــدی از تمرینــات بــوده امــروزه میتوانیــم
بعضــی از ایــن روشــها را پایه تمرینــات بدنســازی بدانیم
و بــا دالیلــی میتوانیــم تعــدادی را بــی محتــوا بنامیــم.
مــا در ایــن نوشــتار صحبــت از مقایســه روش
هــای تمرینــی و مقایســه آنهــا نمــی کنیــم
کــه در ایــن فرصــت نمــی گنجــد منظــور
مــا چرایــی عــدم اســتفاده متنــوع از
همــان روشــهای صحیــح اســت.
بــه نظرعامــه مــردم بدنســازی
یــک ورزش تکــراری و بــدون
تنــوع اســت بــه صورتــی
کــه در طــول چنــد
مــاه تمریــن در یــک

باشــگاه شــما تنــوع زیــادی دریــک باشــگاه
احســاس نمــی کنیــد حــرکات دســتگاها ،مربیــان ،
محیــط آدمهــا و روشــها بســیار تکرارینــد و هیجــان
جدیــدی بــرای اکثــر افــراد نــدارد بخصــوص کــه
بیشــترمراجعین هــم رژیــم کــم کالــری دارنــد.

برای دریافت مقاالت بیشتر اینجا را لمس کنید

ـا

ت
مت
نـ

وع

تغیــر ســریع بســیاری از ایــن عوامــل فیزیکــی
بــرای باشــگاه هــا میســر نیســت ولــی بــا تغییــرات
جــذاب روش هــای تمریــن و سیســتم هــای متنــوع
تمرینــی میتــوان تغیــرات مثبتــی درروحیــه وانگیــزه
ورزشــکاران ایجــاد نمــود و ایــن وظیفــه مربیســت.
آیــا یــک مربــی بدنســاز محکــوم بــه برنامــه نویســی
بــه یــک روش اســت کــه احتمــاال در دوران قهرمانــی
و جوانــی خــود بــا همــان روش تمریــن کــرده و بــه
آن عالقــه دارد و یــا از مربــی خــود بــه ارث بــرده و یــا
حــق دارد از روش هــا و سیســتم هــای متنــوع تمرینــی
صحیــح دیگــر اســتفاده کنــد؟ جــواب مثبــت اســت
ولــی اکثــر مربیــان از ایــن حــق اســتفاده نمــی کننــد و
تبدیــل بــه مربیــان تــک بعــدی و تکــراری شــده انــد.
برنامــه هــا ،توصیــه هــا و انگیــزه هــای تکــراری را بــه خورد
ورزشــکاران مــی دهنــد و هــم خــود و هــم بدنســازان
جــوان را در مســیری خســته کننــده قــرار مــی دهنــد.
احســاس میشــود در روش کار ایــن مربیــان یــک
مشــکل بــزرگ وجــود دارد :آنهــا دچــار
روزمرگــی شــده انــد و اراده وهمــت تغیــر
ندارنــد و عــادت کــرده انــد از قهرمانــان
مــورد عالقــه و مربیــان قبلــی خــود
چشــم بســته تقلیــد کننــد و در واقــع
هــر آنچــه کــه خــود تمریــن
مــی کردنــد بــا تعصــب
تمــام بــرای شــاگردان
خــود نیــز بــکار مــی
برنــد و ســالیان
ســال متعصبانــه
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مربیـ
ادامــه مــی دهنــد ،بعضــا بــه دلیــل دوری شــاگردان از ایــن مربیــان کســل کننــده بــا مشــکل در رشــد مالــی شــغل خــود
روبــرو مــی شــوند وعمــر دوام باشــگاه و مربیگــری آنهــا کوتــاه خواهــد بــود جالــب اســت بدانیــد ایــن مشــکل شــامل حــال
مربیــان بــزرگ نیــز بــوده و هســت.
اگــر یــک مربــی واقعــا بپذیــرد کــه علــوم ورزش و بدنســازی دائمــا درحــال رشــد و تغیــر اســت و از تعصبــات کهنــه و
بــی اســاس قدیمــی خــود دســت بــردارد حــل ایــن معضــل بــرای او ســاده مــی شــود؛ البتــه روی کاغــذ و نــه درعمــل.
در ذیل به چند راه حل اشاره میکنیم:
)مطالعــه منظــم کتابهــای جدیــد و منابــع معتبــر اینترنتــی (دقــت کنیــد هــر منبعــی قابــل اعتمــاد نیســت
)حضورمرتــب در کالس هــای بازآمــوزی (کالس یــک هفتــه ای مربیگــری و چنــد کارگاه اجبــاری کافــی نیســت
)تماشــا و حضــور فیزیکــی در جــو مســابقات (در مســابقات خــواه ناخــواه شــما از مربیــان دیگــر چیزهــای زیــادی یــاد میگیرید
)ارتبــاط و مشــورت بــا دیگــر مربیــان ( در مــورد مشــکالت خــود از مربیــان موفــق مشــاوره بگیریــد (

راه میانبری وجود ندارد بجز یادگیری تا انتها و استمرار در اجرای آموخته ها
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FAST FOOD KILLS

بــا توجــه بــه پیشــرفت
ورزشــکاران ،مربیــان و
ـران،
ـازی ایـ
ـئولین بدنسـ
مسـ
بــر آن شــدیم علــوم،
اخبــار و تجربیــات داخلــی
خــود را بــا زبــان بیــن
المللــی منتشــر نماییــم.
ایــن بخــش بدیــن منظــور
ایجــاد شــده اســت.

امــروز یــک شــروع دوبــاره اســت
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Lean Mojitos
Source: Mensfitness Magazine
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Mojitos are a perfect lower-carb drink as
they›re made from mint and limes, both
which contain minimal calories and carbs.
This version uses wine and sparkling
water as the base, and only 2.5 grams of
carbs per serving.
Skill level: Beginner
Serves: 6
Start to Finish: 10 minutes
Prep: 10 minutes
Cook: 0 minutes
Ingredients:
1 bottle of wine (Pinot Grigio or Saviaugn
Blanc are good options)
1 cup of lemon flavored sparkling water
4 drops of liquid Stevia (optional)
1 cup of chopped mint leaves
2 limes, sliced and juiced
Instructions:
1. In a large pitcher, mix white wine and
sparkling water. Add stevia if using.
2. Stir in limes, juice, and mint.
3. Serve over crushed ice.
Nutrition Information (per serving)
Calories: 101; Total Fat: 0 grams; Protein:
0 grams: Carbohydrates: 2.5 grams

Why vegetarian staples like beans and
peas are more filling than meat
Source: Mensfitness Magazine

Y

OU KNOW EATING high-fiber fruits, vegetables, and grains is the secret to feeling fuller
longer, as is fueling with protein. But how do they stack up against one another? You›d
probably guess a slab of meat would keep you satiated for hours longer than a dish full
of beans. But, you›d be wrong, according to a new study from the University of Copenhagen.
Legume-based meals (think: beans, peas, lentils), researchers say, are more satisfying and
better at staving off hunger than a meat-based dish made of pork or veal. That›s not all.
Plant-based foods are more sustainable than meat (they›re sourced more efficiently and
better preserve the environment) and they›re also conducive to weight loss, the researchers
found.
In the study, published in the journal Food & Nutrition, 43 young, healthy men ate three
different meals consisting of the same amount of calories, but different sources and
amounts of protein. They chowed on patties made of either beans and peas or veal and pork
(a high-protein legume patty, low-protein legume patty, and high-protein meat patty). The
men also self-reported changes in hunger before they ate and every half hour after for three
hours.
The high-protein legume meal kept the men fuller longest; it delayed hunger and created
a greater amount of fullness compared to the high-protein meat and low-protein legume
patties. The men who ate the protein-rich vegetarian meal also ate 12 percent fewer
calories in their next meal than if they›d had the meat-based patty.
Not convinced vegetarian-friendly fare will cater to your palate? The men in the study said
the bean and pea patties were just as tasty as the veal and pork option. We›ve also got 11
muscle-building vegan recipes, 10 vegan recipes for weight loss, and 8 vegan options that
will seriously keep you full. You›re guaranteed to find some filling-veggie options you love.
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For more information, please click here

VITAMINS AND MINERALS
The 5 most popular supplements
right now, explained
Source: Mensfitness Magazine

1. Pre-workout supplements
THESE MULTI-INGREDIENT POWDERS are so popular because they boost energy levels,
mental focus, and even «muscle pumpitude» during a workout, says Rehan Jalali, certified
sports nutritionist and President of the Supplement Research Foundation. In fact, a recent
study in the Journal of the International Society of Sports Nutrition found that guys who
took a pre-workout supplement were able to churn out more reps before failure and
sprint with more power compared to guys who went into the workout au natural. A single
capsule is typically packed with the most beneficial minerals and molecules for both
energy and muscle building, including many of the individual ingredients on this list. Jalali
suggests looking for key ingredients like L-tyrosine, caffeine, L-Arginine, and BCAAs (one
good option is Pre JYM), then take one serving 30 minutes before hitting the weight room.
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SUPPLEMENTS
2. Vitamins E and D
“Both of these vitamins tend to be under-consumed in our diets, and part of their benefits
may be that the supplement is replacing a relative deficiency in some people,” explains
Lonnie Lowery, Ph.D., R.D., associate professor of exercise physiology and nutrition at the
University of Mount Union in Ohio and co-host of the Iron Radio podcast. But his lab has
found preliminary evidence that a form of vitamin E called tocotrienols helps with muscle
recovery, which makes sense considering the vitamin helps promote muscle growth and
inhibit muscle breakdown. Vitamin D may also help with bouncing back from a workout
faster, Lowery adds, while other studies have found that the sunshine vitamin can help
boost the weight loss effect of strength training.

3. Creatine
There’s nothing new about creatine’s popularity, but, like whey protein, the superstar
supplement has yet to be dethroned. “The reason it›s popular is because it works—and in
a major way,” says Jalali. Study after study shows that, when combined with a strength
routine, creatine can enhance lean body mass, increase strength, and increase muscle
size because it helps produce extra energy that your muscle tissue then uses to rack up
the reps. Creatine is to power athletes what carb-loading is to endurance athlete, Lowery
adds.

4. Beetroot extract
Elite athletes have been using this for years, but weekend warriors are finally catching on
to the trend, says Jalali. Beetroot’s secret is in its high nitrate content, which your body
converts to nitric oxide, a molecule that helps your blood vessels dilate, increasing blood
flow capacity and lowering the amount of oxygen your muscles need. That translates to
minutes cut off your run time, improved tolerance against high-intensity exercise and
improved blood and oxygen flow in your muscles. Shoot for 500 mg before endurance
activity, Jalali suggests.

5. Coffee and caffeine
A cup of joe can give you more than just a boost in the morning: The same peak in energy
and focus that caffeine delivers to help you get your work done can also drive your
muscles to work for longer with less perceived effort. Lowery, whose lab studies caffeine
on athletic performance, points out that the 10 percent boost in muscular explosiveness
that you can get from the pick-me-up adds up over time for serious gains—what he calls
a “super-training” effect. The American College of Sports Medicine suggests shooting for
3 to 9 mg of caffeine per kilogram of body weight (that’s between 235 and 735 mg for a
-180pound guy, depending on your caffeine sensitivity) before a workout to see the perks
in performance.

For more information, please click here
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Source: Mensfitness Magazine

WEIGHT
LOSS

The most filling, lowestcalorie superfoods for
weight loss
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HOPING TO LOSE
weight but don’t
want to miss out
on nutrients? Put
your efforts toward
eating groups of
food that leave you
satisfied and full in
the healthiest way
possible. Follow this
guideline.
1. Eat foods high in
fiber, protein, and water
Fiber, protein, and
water are what make
you feel satiated. That
means:
• Lentils and black
beans will give heft
to any meal without
unnecessary calories.
• Lean chicken and
broccoli should be your
meat and veggie go-tos.
• Watermelon can’t be
beat for a filling, lowcal fruit.
2. Eat viscous foods
Don’t discount
psychology: Studies
show that people
perceive viscous foods
(thick in texture—
between a liquid and
solid) as more filling, so
think:
• Yogurt (also a good
protein source)
• Oatmeal (also good
for fiber)
• Thick puréed
vegetable soups
3. Eat low-cal foods
that have lots of
volume
Eating what looks
like a large quantity
makes people feel more
satisfied with fewer
calories, so opt for:
• Huge leafy salads
• Big bowls of soup
• Chicken pounded to
plate size

Train your abs like a pro
Are your abs in hiding? Learn the solution to
building and revealing your abs sooner with
WBFF Pro Andrew McDevitt.
They say abs are made in the kitchen, and that is partly true — nutrition will be
the key to revealing them — but let’s say you’ve already got the nutrition side
sorted and now you need to build the muscles, specifically the abdominals.
To do this, you really need to focus on the contractions of your abdominals.
This might mean slowing the movements down and taking control, instead of
using momentum.
If you want to build size in the abs, you should add some resistance instead of
doing more reps. To get the most reward for effort, you will need to train them
consistently and at a high intensity.

Bench sit-ups
Set-up: Start by lying on a flat bench; ensure you give yourself enough
room to put your legs on the end of the bench.
Action: With your hands comfortably behind your head, contract your
abs so your shoulder blades come off the bench. Contract your abs at
the top of the movement, then lower yourself back down with control
until you are flat on the bench.
Tip: The bench gives you an opportunity to activate more of your core
muscles through balancing, so ensure you activate them well.

For more information, please click here
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Train your abs like a pro
Bench oblique crunches
Set-up: Using a flat bench, lie on your side so that one leg is on the
ground and one leg is on the bench. You can hold on to the bench
for extra support.
Action: Choose a side to perform the exercise on. If it is your left
side, you should have your left leg on the bench and your left hand
behind your head. Once you are in position, crunch your obliques
so that your elbow is moving toward your knee. After contracting at
the top of the exercise, relax your obliques and repeat the process.
Tip: Alternatively, you can do this without a bench for more stability
if you are just starting out.

Source: Mensmuscleandhealth

For more information, please click here
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Train your abs like a pro
Hanging leg raises
Set-up: Using a heave bar or anything that you can hang from, hold
on to the bar with your grip a bit wider than shoulder-width apart.
Action: Start by lifting your legs up as high as you can, with a
slight bend in your knees. You should be able to get them as high
as your belly button. After contracting at the top of the exercise,
lower your legs with control until they are nearly all the way down,
then start the exercise again.
Tip: Try to slow down the exercise and keep control of the
movements.

For more information, please click here
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Train your abs like a pro
Bench V-ups
Set-up: Using a flat bench, sit on the end and grab the bench
firmly with your hands.
Action: Begin with your knees bent and your torso leaning
back as a counterbalance. Extend your legs so that they
are almost straight while holding on to the bench to stay
balanced. Once extended, start to contract your abs so that
your knees move toward your abs until they are bent at 45
degrees.
Tip: Imagine that you are trying to shape the letter ‘V’ while
contracting.

For more information, please click here
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HYDRO AMINO
FOOD SUPPLEMENT

آمـینوهیـدرو

آمینوهیدرو

آمینوهیدرولیزه

محصول شرکت فارمافرست
تعداد150:قرص
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