Aqua Jogging
AktywnoÅ›Ä‡ fizyczna umoÅ¼liwa zachowanie zgrabnej sylwetki. Jednym za nowych spos&oacute;b&oacute;w na Ä‡wiczenia jest aqua jogging.
PoÅ‚Ä…czenie biegania i wysiÅ‚ku w wodzie daje oczekiwane efekty w postaci wyrzeÅºbionej sylwetki i kondycji fizycznej. MoÅ¼e je wykonywaÄ‡
kaÅ¼dy. To alternatywny spos&oacute;b spÄ™dzania czasu na basenie. Aqua jogging zyskuje coraz wiÄ™cej zwolennik&oacute;w. Sport ten
moÅ¼e uprawiaÄ‡ kaÅ¼dy, nawet osoby z kontuzjami oraz b&oacute;lami plec&oacute;w czy staw&oacute;w. Nie jest takÅ¼e potrzebna
umiejÄ™tnoÅ›Ä‡ pÅ‚ywania. WysiÅ‚ek w wodzie angaÅ¼uje do pracy niemalÅ¼e wszystkie partie miÄ™Å›ni. Bieganie pod oporem wody podnosi
teÅ¼ wydolnoÅ›Ä‡ organizmu. JednoczeÅ›ni Ä‡wiczymy nogi oraz rÄ™ce. Efektem jest smuklejsze ciaÅ‚o. Woda gwartuje, Å¼e ani krÄ™gosÅ‚up,
biodra lub staw skokowy nie sÄ… obciÄ…Å¼ane. Ryzyko nabawienie siÄ™ jakiejÅ› kontuzji jest bardzo niewielkie. Aqua jogging moÅ¼na
wykonywaÄ‡ r&oacute;wnieÅ¼ z obciÄ…Å¼eniem np. ciÄ™Å¼arkami, przyczepionymi do rÄ…k bÄ…dÅº kostek. JednÄ… z zalet aqua joggingu jest
poprawa krÄ…Å¼enia krwi w organizmie. CiaÅ‚o jest lepiej dotlenione. Ä†wiczenia w wodzie mogÄ… wykonywaÄ‡ osoby nawet z duÅ¼Ä…
nadwagÄ… oraz z wadami postawy i b&oacute;lami reumatycznymi. P&oacute;Å‚godzinny trening oznacza spalenie okoÅ‚o 400 kalorii. Aqua jogging
to teÅ¼ bardzo dobry spos&oacute;b na rekowalenscencjÄ™ po kontuzji. Bieganie w wodzie powinno przypominaÄ‡ to tradycyjne. Zar&oacute;wno w
przypadku pracy n&oacute;g, jak i rÄ…k. Amatorzy w tej dyscyplinie sportu zaczynajÄ… treningi na mniejszej gÅ‚Ä™bkoÅ›ci, do poziomu klatki
piersiowej. Z czasem moÅ¼na zwiÄ™kszaÄ‡ trudnoÅ›Ä‡ Ä‡wiczeÅ„. Przy uÅ¼yciu komizelki da siÄ™ nawet biegaÄ‡, nie majÄ…c gruntu pod
nogami. EfektywnoÅ›Ä‡ aqua joggingu zaleÅ¼y od intensywanoÅ›ci Ä‡wiczeÅ„. Im wyÅ¼ej unoszone sÄ… kolana, tym jest trudniej. NaleÅ¼y
wykonywaÄ‡ kr&oacute;tkie kroki, przy wprostowanej postawie. Zaintersowanie uprawianiem aqua joggingu nieustannie roÅ›nie. Dlatego coraz
czÄ™sciej ta forma aktywnoÅ›ci fizycznej pojawia siÄ™ w ofercie siÅ‚owni i klub&oacute;w fitness. Nie wymaga wielkich umiejÄ™tnoÅ›ci sportowych,
a przy regularnoÅ›ci wykonywania Ä‡wiczeÅ„, zapewni wymierne rezulaty &ndash; wyreÅºbione ciaÅ‚o i lepsze samopoczucie. Za aqua joggingiem
przemawia r&oacute;wnieÅ¼ apekt zdrowotny, dlatego ta technika sprawdza siÄ™ takÅ¼e przy rehabilitacji po urazach i kontuzjach. Aqua jogging
zalecany jest zar&oacute;wno osobom rzadko uprawiÄ…cymi sport, jak i proefesjonalnym zawodnkiom jako dopeÅ‚nienie treningu.
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