Spinning - ekspresowe spalanie kalorii
Spinning to rewelacyjny spos&oacute;b na schudniÄ™cie i poprawienie wydolnoÅ›ci organizmu. Oferta siÅ‚owni jest doÅ›Ä‡ uboga w tego typu
Ä‡wiczenia i dlatego spinning tak pokochaÅ‚y gÅ‚&oacute;wnie panie, kt&oacute;rym nie zaleÅ¼y na rzeÅºbieniu sylwetki ciÄ™Å¼kimi Ä‡wiczeniami
i panowie, dla kt&oacute;rych maÅ‚o waÅ¼ne jest posiadanie duÅ¼ych biceps&oacute;w i szerokiej klaty. Dla niewtajemniczonych spinning to bardzo
aktywna forma jazdy na rowerze stacjonarnym. W czasie jazdy wykonuje siÄ™ szereg Ä‡wiczeÅ„ w takt muzyki, moÅ¼na to nazwaÄ‡ takim
aerobikiem na k&oacute;Å‚kach. Trening ten to szybki spos&oacute;b na spalenie zbÄ™dnych kalorii, poniewaÅ¼ intensywnoÅ›Ä‡, z jakÄ…
wykonuje siÄ™ caÅ‚y cykl jest bardzo duÅ¼a. Spinning najlepiej jest wykonywaÄ‡ w kilkuosobowej grupie, poniewaÅ¼ ludzie mobilizujÄ… siebie
nawzajem i rywalizacja, kt&oacute;ra siÄ™ miedzy nimi naturalnie rodzi jest bardzo potrzebnym bodÅºcem szczeg&oacute;lnie, gdy uprawiamy sport,
by schudnÄ…Ä‡ i poprawiÄ‡ stan zdrowia. OczywiÅ›cie, Å¼eby przejÅ›Ä‡ caÅ‚ogodzinny trening spinningowy w takim tempie jak naleÅ¼y trzeba
siÄ™ do niego stopniowo przygotowaÄ‡, ale Å›rednio wysportowane, zdrowe osoby nie powinny mieÄ‡ z tym wiÄ™kszego problemu. TakÅ¼e przed
samym seansem na rowerze trzeba siÄ™ odpowiednio rozgrzaÄ‡ i rozciÄ…gnÄ…Ä‡, a po skoÅ„czeniu trzeba pamiÄ™taÄ‡ o Ä‡wiczeniach
rozluÅºniajÄ…cych, kt&oacute;re pozwolÄ… uspokoiÄ‡ miÄ™Å›nie i ciÅ›nienie krwi. GÅ‚&oacute;wny trening trwa okoÅ‚o godziny i moÅ¼na podczas
niego straciÄ‡ nawet 1000 kalorii. WiÄ™c spinning to Å›wietna metoda na schudniÄ™cie, bo jazda na rowerze nie obciÄ…Å¼a tak staw&oacute;w i
krÄ™gosÅ‚upa jak bieganie, a przy odchudzaniu tego typu forma ruchu jest niezbÄ™dna, poniewaÅ¼ same Ä‡wiczenia typu brzuszki czy
podnoszenie ciÄ™Å¼ar&oacute;w raczej tkanki tÅ‚uszczowej nie spalÄ…, a tylko zbudujÄ… masÄ™ miÄ™Å›niowÄ… pod tÅ‚uszczem. Podczas
spinningu pracuje niemal caÅ‚e ciaÅ‚o, wszystkie miÄ™Å›nie i ukÅ‚ad kostny. Przy tego typu wysiÅ‚ku poprawia siÄ™ teÅ¼ praca serca, krew jest
szybciej pompowana, a przez to lepiej odÅ¼ywiane sÄ… organy wewnÄ™trzne organizmu, miÄ™Å›nie i kom&oacute;rki, czyli zapobiega siÄ™
chorobom wieÅ„cowym. Nie ma mowy o efekcie luÅºnej sk&oacute;ry i wiotczeniu miÄ™Å›ni. Taki intensywny wysiÅ‚ek fizyczny ma rewelacyjny
wpÅ‚yw na nasz stan psychiczny. Jak wiadomo Ä‡wiczenia uwalniajÄ… w organizmie endorfiny zwane potocznie hormonami szczÄ™Å›cia. Ludzie,
kt&oacute;rzy uprawiajÄ… jakikolwiek sport sÄ… przez to bardziej optymistycznie nastawione do Å›wiata i mniej chorujÄ….
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