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Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την αερόβια άσκηση όταν 
πρόκειται για τους γλουτούς.

Το αναφέραμε παραπάνω εν συντομία, αλλά αξίζει να το εξετάσουμε 
καλύτερα.



Οι πιο συχνές ανησυχίες γύρω από το αερόβιο είναι:



1.Εάν πρέπει να κάνουμε αερόβιο στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε 
τους γλουτούς μας?



2.Ποιός είναι ο καλύτερος τύπος αερόβιου για αδύνατα πόδια και 
υπέροχων γλουτών?



Η ερώτηση σχετικά με την αερόβια άσκηση και τους γλουτούς δεν είναι 
τόσο η αερόβια άσκηση καθαυτή, αλλά περισσότερο πόση διάρκεια θα 
πρέπει να εχει η αερόβια άσκηση.



Εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε τους γλουτούς μας θα πρέπει να 
σταματήσουμε το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων.



Η μεγάλης διάρκειας άσκηση με σταθερό ρυθμό θα μειώσει τους μύες 
που με τόσο κόπο έχουμε χτίσει.



Το σπιντ, δηλαδή η ταχύτητα απο την άλλη, θα διατηρήσει ανέπαφους 
τους γλουτούς σου.



Η ανάγκη για ενεργοποίηση των γλουτών κατα τη διάρκεια του σπίντ 
βοηθά στο χτίσιμο των μυών, καθώς χρειάζεται για να συστέλλεται τόσο 
δυνατά.



Οι μικρές εκρήξεις ενέργειας και απόστασης σε ένα HIIT προγραμμα 
(Υψηλής Έντασης Αερόβιας Ασκησης) είναι ευεργετική για τη διατήρηση 
των μυών.



ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΑΠΛΑ, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΛΟΥΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



-HIIT (υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση) ή σύντομες εκρήξεις 
ενέργειας.



Είτε πρόκειται για σπριντ με κλίση, σκάλα, διάδρομο, ελλειπτικό κλπ.



Ο στόχος είναι να μεταφέρουμε τεράστιες εκτοξεύσεις ενέργειας στους 
γλουτούς μας μετά να χαλαρώσουμε και να επαναλάβουμε.



-Πλειομετρικές ασκήσεις όπως άλματα πάνω σε box, άλματα με 
προβολές κλπ.

Μπορεί ακόμη να θέλουμε να κάνουμε πιό σύνθετη την πρόκληση για 
τους γλουτούς μας προσθέτοντας βάρη στις ασκήσεις μας.



-Μικρής απόστασης σκληρές και εκρηκτικές ασκήσεις, και όχι μεγάλες 
αποστάσεις με σταθερό ρυθμό.





ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ.



