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1.ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Χρειάζεται να αφιερώνεις 10  λεπτά για να ενεργοποιήσεις 
τους γλουτιαίους σου πριν να ξεκινήσεις τη προπονηση.



Η προετοιμασία των γλουτών πριν τη προπόνηση κάνει τις 
ασκήσεις να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό.



Κάνοντας ένα πολύ καλό ζέσταμα δίνεις τη δυνατοτητα να 
σταλεί αίμα απευθείας στους γλουτούς πυροδοτώντας 
τους μύες.

Αυτό θα σε βοηθήσει να  αισθανθείς τους γλουτούς σου 
πολύ πιο έντονα σε κάθε άσκηση.



Όσο μεγαλύτερη είναι η μυϊκή σύσπαση,τόσο μεγαλύτερη θα 
είναι και η ανάπτυξη των μυών.



2.ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι σύνθετες ασκήσεις όπως deadlifts και squats είναι 
ιδανικές για την ενδυνάμωση, την καύση και την εκγύμναση 
ολόκληρου του ποδιού. 

Ωστόσο οι σύνθετες κινήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλούς 
μύες και δυστυχώς όταν πρόκειται για τα πόδια οι 
τετρακέφαλοι μας είναι αυτοί που υπερ φορτώνονται 
πρώτα, οι οπίσθιοι μηριαίοι δεύτεροι και οι γλουτιαίοι 
τελευταίοι.

Εάν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά την ανάπτυξη των 
γλουτών μας πρέπει να συνδυάσουμε σύνθετες ασκήσεις με 
ασκήσεις που απομονώνουν τις συγκεκριμένες μυϊκές 
ομαδες για να στοχεύσουμε απευθείας στους γλουτούς, 
περιλαμβάνοντας πάντα ασκήσεις με αντιστάσεις και 
απαγωγές στη προπόνησή μας.



3.ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΑΡΚΕΤΑ ΚΙΛΑ

Εάν θέλεις οι γλουτοί σου να μεγαλώσουν τότε θα πρέπει 
να ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΒΑΡΗ.

Δυστυχώς ως γυναίκες καμία φορα εφησυχαζόμαστε με τη 
-σχετικά με τους άντρες- μικρότερη μυϊκή μας δύναμη και 
δε προσπαθούμε αρκετά. 

Αυτό δυστυχώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη των μυών μας, και 
αν θέλουμε να δούμε αποτελέσματα πρέπει να ωθήσουμε 
τον εαυτό μας στο έπακρο των δυνατοτήτων μας.



4.ΠΡΟΠΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ ΣΟΥ ΣΠΑΝΙΑ

Εάν εστιάζεις κυρίως στην ανάπτυξη των γλουτών σου 
πρέπει να τους προπονείς 2-3 φορές την εβδομάδα.

Πρέπει επίσης να συμπεριλάβεις ποικιλία ασκήσεων για να 
“σοκάρεις” τους γλουτούς σου συνεχώς και να 
στρατολογείς όλο και περισσότερες μυϊκές ίνες κάθε 
φορά.

Προσωπικά προτείνω να έχεις 1-2 πιό σύνθετες και βαριές 
μέρες και με τις υπόλοιπες να έχουν πιό εξατομικευμένες 
ασκήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά σε αυτή τη μυϊκή 
ομάδα.





