
5 יתרונות נהדרים של פעילות גופנית
פעילות גופנית היא מעבר לסתם אמצעי לירידה במשקל. 
מכף רגל ועד ראש, לפעילות גופנית יש יתרונות גופניים, הן 

בתוך הגוף והן בחיצוניותו.
אם אתם רוצם להפחית במשקל ולשמור על משקל תקין, 
מהותי  חלק  להיות  צריכה  גופנית  שפעילות  יודעים  אתם 
גופנית  פעילות  של  יתרונותיה  אבל  שלכם.  מהשגרה 
מחקרים  ויותר  יותר  פיזי.  לכושר  מעבר  הרבה  מרחיקים 
מלמדים שפעילות גופנית המתבצעת באופן שגרתי יכולה 
תפקוד  לרבות  בריאותכם,  של  נוספים  היבטים  לשפר 

קוגניטיבי ורווחה נפשית.
אם כך, מהם היתרונות של פעילות גופנית קבועה? הנה הם 

לפניכם!

1. פעילות גופנית עוזרת לשרירים שלנו להתבגר בצורה 
טובה 

מסת  שלהם,  וה-50  ה-40  לשנות  נכנסים  אנשים  כאשר 
מתהליך  כתוצאה  להידלדל,  מתחילה  שלהם  השריר 
לירידה  מוביל  הדבר  מסוימים,  ובמקרים  ההתבגרות, 
גם  להיגרם  יכולה  שרירית  אטרופיה  הפעילות.  ברמות 
כתוצאה ממצב בריאותי, כמו כאב במפרקים. לפיכך, ככל 
שאנו מתבגרים חשוב להגדיל או לשמור על מסת השריר 
באמצעות אימון כוח, לא רק משום שיש בכך כדי לתרום 
לשריפת קלוריות, אלא משום שמסת השריר הינה חיונית 
לכוח ולשיווי המשקל של הגוף. לאחר אימון גופני מאומץ 
כדי   SunBreeze® שמן  לכם  קחו  וארוך,  קשה  יום  או 
להירגע, להפיג את המתח ולרענן את סביבתכם. שמן נדיף 
או  רעילים  חומרים  ללא  לשימוש,  בטוח  הינו  זה  טבעי 

מסוכנים.

2. פעילות גופנית מפיגה מתחים
היה לכם יום קשה? מרגישים חרדה או עצבנות, או שאתם 
מתקשים להתרכז? תנו לעצמכם להירגע וצאו להליכה או 
לכו לחדר הכושר לאימון מהיר. אחד מהיתרונות המנטליים 
את  מגבירה  ממאמץ  הזעה  מתח.  הפגת  הוא  אימון  של 
אשר  עצבי,  כמוליך  המשמש  הורמון  הנוראפינפרין,  ריכוז 
בעזרת  הזיעו  נפשי.  למתח  המוח  תגובת  את  ממתן 
יכול  זה   – לעשות  אוהבים  שאתם  גופניות  פעילויות 
להפחית את המתח הנפשי ולהגביר את יכולתו של הגוף 
שלכם להתמודד עם מתח נפשי שכבר קיים אצלכם. זהו 

!win-win בהחלט מצב של

3. אימון לב-ריאה משפר את מצב המוח
בהכרח.  זה  את  זה  סותרים  אינם  המוח  וכוח  פיזי  כוח 
תאי  ליצור  יכולה  לב-ריאה  שפעילות  מלמדים  מחקרים 
ולשפר את תפקודו הכולל של המוח. אפילו  מוח חדשים 
אימון אירובי של 10 דקות יזרים דם רב יותר למוח שלכם, 
כדי  למוח  הנדרשים  והנוטריינטים  החמצן  את  ויספק 
לפעול ביעילות מירבית. פעילות לב ריאה גם מציפה את 
זיכרון,  כמו  תפקודים  משפרים  אשר  בכימיקלים  המוח 
פתרון בעיות וקבלת החלטות. שקלו לקחת את ®Top של 
Top®.סאנריידר כדי להיות במיטבכם כשאתם מתאמנים

הוא פורמולה עתירת נוטריינטים מרוכזת על בסיס צמחי, 
המקדמת את האיזון המנטלי והרגשי, למען תחושת רווחה 

כללית. 

4. שמירה על בריאות הלב, הריאות והעצמות 
ולריאות.  ללב  הדם  זרימת  את  משפרת  גופנית  פעילות 
שרירי הלב שלכם יתחזקו, ותמצאו את עצמכם עם רמות 
הדברים  את  לעשות  לכם  שיאפשרו  מוגברות,  אנרגיה 
ובנוסף,  בקלות.  להתעייף  במקום  לעשות,  נהנים  שאתם 
העצמות  של  חוזקם  על  שומרת  שגרתית  גופנית  פעילות 
קבוצות  על  עובדות  כוח  אימון  כמו  פעילויות  והשרירים. 
שרירים חשובות בגוף, ובאופן זה מחזקות את הגוף והופכת 
קבוע  בסיס  על  גופניות  פעילויות  יותר.  לעמיד  אותו 
קלה,  וריצה  הליכה  כמו  הגוף,  במשקל  המשתמשות 
ולצמצם  למנוע  שיעזור  מה  העצם,  צפיפות  את  מגבירות 

את הסיכון לאוסטאופורוזיס.

5. שיפור הבטחון העצמי
לשיפור  מובילה  גם  לרוב  קבוע  בסיס  על  גופנית  פעילות 
פעילות  על  דגש  עם  שגרתית,  פעילות  הגוף.  בדימוי 
אירובית, יכולה לשפר את ההשפעה החיובית על ההערכה 
עצמית  מהערכה  הסובלים  אלה  אצל  במיוחד   – העצמית 
את  לבנות  עוזרת  קבוע  בסיס  על  גופנית  פעילות  נמוכה. 
לוודאי  קרוב  הגוף.  דימוי  שיפור  על-ידי  העצמי  הבטחון 
הגוף,  את  ותמצקו  תחזקו  הגופנית  לפעילות  שהודות 
ההערכה  תשתפר  ספק  ללא  התוצאות  את  וכשתראו 
איך  עם  יותר  טוב  להרגיש  לכם  ותעזור  שלכם,  העצמית 
יותר  תרצו  פיזית,   יותר  טוב  כשתרגישו  נראים!  שאתם 
להיפגש עם אנשים, לבקר במקומות חדשים, ותהיה לכם 
על  ולהתגבר  אתגרים  עם  להתמודד  אנרגיה  יותר 

מכשולים!


