
Obsah: odpovídáme na nejčastější otázky...

1) Základy
   1.1 Kde naši cvičenci nejvíce chybovali...
   1.2 Nejzákladnější rady, bez nich to prostě nepůjde...

2) Hubnutí
    2.1 Chci zhubnout, ale nechci dělat zásadní změny s jídelníčkem.
    2.2 Vyrýsované břicho si moc přeji.
    2.3 Potřebuji radikálně zhubnout, co možná nejrychleji.
    2.4 Při jakém sportu se nejvíce hubne?
    2.5 Musím u hubnutí cvičit?
    2.6 Za jak dlouho zhubnu, aby to bylo vidět?
    2.7 Pracuji na směny, dělám i noční směny. Jak je to s hubnutím a stravou?
    2.8 Jaké potraviny mi pomohou zhubnout?
    2.9 Podařilo se mi zhubnout, ale po čase bylo hned vše zpět a něco navíc k tomu.
    2.10 Vše dodržuji. Cvičím a jím zdravě, ale kila jdou nahoru! Nehubnu, ale přibírám!
    2.11 Existuje "všemocná dieta"?
    2.12 Po porodu mi zůstaly kila, která jsem nabrala! Potřebuji zhubnout!
    2.13 Dodržuji jídelníček, ale mám neustále hlad!
    2.14  Krásný zadeček a štíhlá stehna jsou můj sen, když to dokážou jiní, JÁ taky.
    2.15 Jaká je optimální tepová frekvence, pokud chci odbourávat především tuky?
    2.16 Krabičková dieta?
    2.17 Jsem tlustá/ý ! Může za to genetika!
    2.18 Pomůže mi L-Carnitin zhubnout?

3) Sport, pohyb a relax
    3.1 Nemám čas na cvičení, ale chci se trošku hýbat a dosahovat výsledků.
    3.2 Nikdy jsem žádný sport nedělal/a, chci to ale změnit! Chci se cítit lépe!
    3.3 Jak je to s věkem a sportem? Je něco, čemu se mám v určitém věku
          vyvarovat?
    3.4 Jak dlouho mám odpočívat a který druh odpočinku je pro mě nejlepší?
    3.5 Mám sedavé zaměstnání a bojím se, že začnu tloustnout. Jak často je dobré se
          hýbat, abych nepřibral/a.
    3.6 Mám nadváhu a bolí mě klouby, jak mám začít sportovat?
    3.7 Bolest zad a krční páteře mi už opravdu hodně vadí. Chci se hýbat
          bezbolestně!
    3.8 Nedělám chyby při různých cvicích?
    3.9 Jak a kde se mám změřit, abych poznal/a svoje pokroky?
    3.10 Jak je to se saunou? Je vhodná jako relax?
    3.11 Co plavání? Je zdravé a lze s ním zhubnout?
    3.12 Je dobré běhat nalačno?

V příručce dále naleznete tyto kapitoly:
 

4) Strava a pitný režim (celkem 16 otázek a odpovědí)
5) Zajímavosti (celkem 7 otázek a odpovědí)
6) Jídelníčky, které máme vyzkoušené + rady a vysvětlivky ( ) 7 různých jídelníčků!
7) Recepty, zdravé, chutné a levné ( )24 receptů

Příručka odpovídá na dalších 47 otázek!

Navštivte:           www.NEchcichybovat.cz www.facebook.com/nechcichybovat


	Stránka 5

