
  

 

در این شماره می خواهیم شما را باا رشا اا هاا            

ورزشی زیر کا با تازگی در برخای بااشا ااه هاا و            

مجموعا ها  ورزشی ارائا می شوند آشنا کرده و از     

 مزایا  آنها نیز صحبت کنیم.
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  کلیس نیکس

 
تاامااریاانااا     

کلیس نایاکاس    

شااماا  تاامااا     

 رکاتی اسات    

کا تاناهاا باا         

اس ناده از وزف   

بدف و بدوف اس ناده از هرگونا از وزنا انجا  می شاود.  

کلیس نیکس می تواند با عنواف برناما ا   داگانا و یا 

ترکیبی با همراه برناما   کاهی وزفن بدنسااز  یاا     

فی نس اس ناده شود. کلیس نیکس مزایا  زیاد  دارد  

و در سا س ی مهدماتین م وس  و  رفا ا  می تواند 

 .توس  ورزشکاراف انجا  شود

کلس نیکس برا  بان بردف آمادگی  سمانای بسایاار      

مناسا است اما برا  افزایی  جم به ر است کا کاار  

با وزنا را نیز با آف ا افا کنید. هامااناناد  ارکات            

 .بارفیکس با وزنا
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مخنف ( EMSایکس باد  ورزشی است کا در آف از م د 

باا ماااناا        Electric Muscle Stimulationکلما 

تحریک الک ریکی عضال ( اس ناده می شود. در این روش   

با فرس ادف پالس ها  الک ریکی مس هایام باا عضاال          

 3برابر و سرعت چربی سوز  تا    5سرعت عضلا ساز  تا 

دقیها ا   22برابر افزایی پیدا خواهد کرد. در هر تمرین  

کالر  انارژ  مرار       022تا  522با این تکنولوژ  بین 

بار تمرین کردف در هن ا نیااز ورزشای      2می شود کا با 

 .شما برطر  می گردد
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ورزش ها  کراس فیت از انواع ورزش ها  اناناجاار       

هس ند کا با شک  مدار  انجا  می شود و اس ارا ات   

بین آف ها بسیار کوتاه است. تمرینا  عمده کراس فیت  

تمریناتی برا  سرتاسر بدف است کا شام  فشااردادفن    

 .کشیدفن دویدفن پاروزدف و چمباتما زدف زیر وزنا است
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کراس فیت ترکیبی از تمرین مهاومتن پالیوم اریاک   

اننجار ن تمرین سرعتن وزنا بردار  با سبک قدرتی 

و المپیکن ک   بلزن تمرین وزف بدفن ژیمناس یک و   

تمرین ها  اس هام ی است. کراس فیت با انجا  این  

تمرین هان ا زا  اصلی تناسا اندا  را هد  قرار می 

دهد. تناسا ریو  و قلبین اسا اهااماتن قادر  و           

اس حکا  عضالنین انا ا ن نیرون سرعتن چاانکاین     

تاادلن هماهن ی و دقت. آموزش روش کراس فایات    

روز کار د هن ا نیاز دارد. ورزش ها شدید و  5تا  3با 

دقیها بیش ر طاول نامای         15تا  5کوتاه هس ند و 

 کشاااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااد.
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تواف با انجا  آف با اندازه  سوئینگ نوعی از یوگاست کا می

ها  هواز  کالر  سوزاند. این ورزش بارا         انجا  ورزش

یوگا  .عروقی مناسا است –ها  قلبی   لوگیر  از بیمار 

شاود.   رو  هوا نوع  دید  از یوگاست کا اخیرا انجا  می

هاا و       در این نوع از یوگا ورزشکاراف با کاماک طاناا         

روند و  ارکاا     ها  خاصی بانتر از س ی زمین می پارچا

مخ لاف یاوگاا را        

 .دهند انجا  می
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