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ΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ 
ΣΟΥ ΔΕ 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ:

5.ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΒΙΟ

Το αερόβιο έχει τη δική του θέση στον κόσμο του fitness 
και είναι εξαιρετικό για απώλεια βάρους, πνευματική 
διαύγεια, καρδιαγγειακή υγεία και γενική ευεξία.

Απλά πρέπει να προσέχουμε να μην το παρακάνουμε.

Θέλουμε να διατηρήσουμε μυϊκή μάζα και όχι να την 
κάψουμε. Δώσε προτεραιότητα στην προπόνηση με βάρη, 
αν ο στόχος είναι τα μεγαλύτερα οπίσθια.

Το step, το ελλειπτικό, το ποδήλατο, οι ασκήσεις με 
κλίση είναι εξαιρετική επιλογή αερόβιων ασκήσεων.

Η προπόνηση HIIT είναι μία ιδανική λύση να κάνουμε 
αερόβιο και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τους μύες μας.



6.ΔΕΝ ΤΡΩΣ ΑΡΚΕΤΑ

Οι υδατάνθρακες δεν είναι ο εχθρός, και αν θέλεις να 
αυξήσεις τον όγκο των γλουτών σου πρέπει να τρώς και 
ανάλογα. 

Θα πρέπει να καταναλώνεις θερμίδες συντήρησης ή ένα 
ελαφρύ θερμιδικό πλεόνασμα.

Ένα σκληρό θερμιδικό έλλειμμα δεν θα βοηθήσει 
πουθενά. Βεβαιώσου ότι καταναλώνεις αρκετούς 
υδατάνθρακες και δώσε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη 
για να εξασφαλίσεις την σωστή αποκατάσταση των μυών 
σου.



7.ΕΛΛΕΙΨΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

To “παν μέτρον άριστον” ταιριάζει πολύ καλά σε αυτήν 
την περίπτωση!

Πρέπει να ξέρουμε πότε πρέπει να γυμναζόμαστε και 
πότε χρειαζόμαστε ξεκούραση. 

Πολλοί πιστεύουν ότι οι μύες μας μεγαλώνουν στο 
γυμναστήριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι μύες μας 
μεγαλώνουν όσο βρίσκονται σε αποκατάσταση, την ώρα 
που κοιμόμαστε.

Είναι σημαντικό να κοιμόμαστε 8 ώρες κάθε βράδυ και να 
ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον 1 ημέρα την εβδομάδα.

Το να πηγαινεις στο γυμναστήριο 7 ημέρες την εβδομάδα 
σίγουρα δε βοηθάει όσο νομίζεις.



8.ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ

Το λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι να 
γυμνάζουν μόνο έναν μυ και αυτος συνήθως είναι ο 
μείζονα γλουτιαίος. Όπως εξετάσαμε και στην 
προηγούμενη ενότητα, οι διαφορετικοί γλουτιαίοι μύες 
ευθύνονται για διαφορετικά μοτίβα κινήσεων για αυτο 
τον λόγω πρέπει να προπονήσουμε τον καθε μυ 
ξεχωριστά και απο διαφορετικες γωνίες για να 
αποκτήσουμε τους τέλειους γλουτούς.



