ABDOMINAL

DE
SONHO
Sabes o segredo ?!

BELIEVE YOU CAN

Os padrões estéticos
atuais dão especial
relevância à aparência
da zona abdominal.

É MUITO COMUM VER PESSOAS
A FAZER INÚMEROS EXERCÍCIOS
ABDOMINAIS NA ESPERANÇA DE
CONSEGUIR O TÃO DESEJADO
6PACK, MAS SERÁ ESSE O
CAMINHO?

ANTES DE REVELARMOS A
FÓRMULA SECRETA DEVES
ENTENDER QUE EXISTEM
VÁRIOS FATORES QUE PODEM
COMPROMETER OS OBJETIVOS
E SEM CONSISTÊNCIA OS
RESULTADOS PODERÃO FICAR
AQUÉM DO ESPERADO!

É difícil perder gordura
localizada?!

Primeiro, é preciso desmistificar algo
sobre os exercícios localizados: eles
não vão emagrecer apenas aquela
zona específica, ou seja, não é,
apenas, por fazer mais abdominais
que vou ficar com a barriga lisa!
Quando realizamos uma atividade
que aumenta o gasto calórico, a
possível perda de gordura vai
acontecer no corpo todo, sendo
maior em algumas zonas e menor em
outras.
Para decidir onde irá eliminar
gordura primeiro, o nosso organismo
é influenciado por questões como:
GÉNERO. Por exemplo as
mulheres tendem a acumular mais
gordura em zonas como ancas,
glúteos e seios.
HORMONAS. Algumas hormonas
aumentam a tendência para
acumularmos gordura em certas
regiões do corpo. Por exemplo,
os homens com níveis elevados
de hormonas femininas tendem a
acumular mais gordura na região
do peito.
GENÉTICA. O nosso organismo é
geneticamente programado para
acumular mais gordura em certas
regiões.
MASSA MUSCULAR. O tecido
muscular tem uma importante
influência no consumo calórico.
Indivíduos com maior quantidade
de massa muscular gostam mais
calorias.

Devo eliminar esta
gordura localizada?
A RESPOSTA É SIM! A GORDURA
LOCALIZADA NÃO É APENAS
UMA QUESTÃO ESTÉTICA.
QUANDO SE ACUMULA NA
REGIÃO ABDOMINAL, POR
EXEMPLO, PODE AUMENTAR OS
RISCOS DE PROBLEMAS DE
SAÚDE.

Quais os problemas de
saúde associados à
gordura abdominal?
Existem dois tipos de gordura
abdominal:
GORDURA SUBCUTÂNEA, que
fica na camada abaixo da pele.
GORDURA VISCERAL, está
localizada de forma mais
profunda, perto de órgãos vitais e
é responsável pelo aumento do
risco de doenças
cardiovasculares.

Doenças relacionadas ao excesso de gordura abdominal:
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC);
DIABETES TIPO 2;
HIPERTENSÃO;
RESISTÊNCIA À INSULINA;
MUDANÇAS GASTROINTESTINAIS;
CANCRO;
ENTRE OUTRAS.

O que fazer para
perder gordura
localizada na zona
abdominal?
A ingestão alimentar deve basearse em alimentos pouco
processados e ricos em fibras. Os
alimentos ricos em hidratos de
carbono de absorção rápida,
como farinhas refinadas e
alimentos ricos em açúcar, devem
ser evitados; são exemplos os
pães de trigo branco, as bolachas
e biscoitos em geral, os cereais
de pequeno-almoço, barras de
cereais, os sumos (naturais ou
industrializados) e todo o tipo de
produtos alimentares de
pastelaria.

O PRIMEIRO PASSO É MANTER
UMA DIETA EQUILIBRADA E
CRIAR DÉFICE CALÓRICO!

Por outro lado, devem ser
privilegiados os alimentos ricos
em fibra como hortícolas em
geral, as frutas, os cereais
integrais, os pseudocereais
(como a quinoa) e as sementes.
Este cuidado tem como objetivo
evitar picos de açúcar e, em
consequência de insulina, que
levam à acumulação de gordura
corporal.

É também essencial manter um
bom aporte de água para evitar
qualquer retenção de líquidos na
região abdominal. No Verão a
ingestão de água não deve ficar
aquém dos 40 ml por cada quilo
de peso corporal. Por exemplo:
um indivíduo com 70 kg deve
ingerir diariamente 2,8 litros de
água por dia, no mínimo (40 x 70
= 2800ml). Para além disto, o
consumo de sal também deve ser
moderado para que o tão
desejado 6pack não fique
afogado numa camada de líquido
superficial.

Por fim, é igualmente garantir a saúde intestinal. É importante garantir
que não são consumidos alimentos ou aditivos alimentares que
provocam distensão abdominal (barriga inchada). É comum falar-se
sobre a intolerância à lactose e a sensibilidade ao glúten, contudo
existem outros componentes alimentares que podem provocar distensão
abdominal. Como por exemplo os polióis, tão usados na indústria
alimentar para adoçar alimentos e suplementos alimentares sem açúcar
(sorbitol, manitol, xilitol, etc) ou os frutanos naturalmente presentes no
caju, no alho e na cebola. Se existir intolerância a estas ou outras
substâncias o seu consumo deve ser evitado. O diagnóstico destas
intolerâncias pode ser feitos através de uma dieta alimentar específica
com acompanhamento de um nutricionista.

Outra medida fundamental é manter uma rotina regular de exercício
físico para aumentar o consumo de calorias e a perda de gordura. São
recomendadas atividades ou modalidades com uma componente
cardiorrespiratória - como por exemplo caminhar, correr, cycling,
bodycombat, bodyattack, hiirt, crosstraining, entre outras - e que
promovam o aumento de massa muscular - como a musculação -, este
aumento de massa muscular resultará no aumento do consumo calórico.
O recomendado é, no mínimo, 150 minutos de atividades intensas por
semana ou 300 minutos de atividades moderadas.

Mas, afinal, será importante fazer abdominais?
A RESPOSTA É SIM! MAS NÃO PELO MOTIVO ESTÉTICO QUE TE LEVOU
A LER ESTE EBOOK.
Vejamos porque é que é importante trabalhar esta zona:
Os músculos abdominais têm como função de proteger os órgãos
internos da cavidade abdominal, além disso têm o papel de estabilizar e
prevenir lesões na coluna.
Agora deixamos-te uma dica de forma a fazer mais sentido o teu treino
abdominal para perder gordura na barriga! Como vimos anteriormente, é
verdade que perdemos gordura como um todo e não de forma localizada
mas num estudo publicado na Nacional Library of Medicine mostrou-se
que aumentar o fluxo sanquíneo para a região da barriga, realizando
exercícios abdominais antes de um treino cardio, faz com que a queima
de gordura aumente nesta região.

Então, que tipo de
exercícios fazer?
CURL UP
Começamos deitados no chão, de barriga para cima. Iremos flectir os
nossos joelhos, os calcanhares perto do glúteo, o queixo sempre junto
ao pescoço, mãos sobre as pernas e subir. Na subida expirar e inspirar
na descida. O abdominal sempre contraído durante todo o processo de
subir e descer. REALIZA ENTRE 15-20 REPETIÇÕES, 2-3 SÉRIES COM O
MÁXIMO DE 1 MINUTO DE DESCANSO ENTRE SÉRIES.

Se preferes ver um vídeo explicativo deste movimento acede no link
seguinte https://rb.gy/ft3eui

LEG RAISES
Começamos deitados no chão, de barriga para cima. Pernas juntas,
cabeça encostada e mãos ao lado do corpo. Vamos elevar as pernas, ao
mesmo tempo, e tirar ligeiramente a bacia do chão, sem nunca perder
contração do abdominal. Expirar o ar todo fora na subida e inspirar na
descida. REALIZA ENTRE 15-20 REPETIÇÕES, 2-3 SÉRIES COM O
MÁXIMO DE 1 MINUTO DE DESCANSO ENTRE SÉRIES.

Se preferes ver um vídeo explicativo deste movimento acede no link
seguinte https://rb.gy/ubq8dz

HOLLOW ROCK
Começamos deitados no chão, de barriga para cima. Pernas juntas e
mãos abertas acima da cabeça. Elevamos as pernas e as mãos,
mantendo a lombar e glúteos no chão, e mantemos a posição. Se esta
posição for demasiado fácil podemos progredir para um movimento
dinâmico em que consiste em oscilar o peso do nosso corpo para trás e
para a frente, sem nunca perder contração do abdominal. REALIZA
ENTRE 15-20 REPETIÇÕES, 2-3 SÉRIES COM O MÁXIMO DE 1 MINUTO
DE DESCANSO ENTRE SÉRIES. SE OPTARES PELA POSIÇÃO DE HOLD
PODES FAZER ENTRE 30-45 SEGUNDOS.

Se preferes ver um vídeo explicativo deste movimento acede no link
seguinte https://rb.gy/e1rsgp

PRANCHA (COM ROTAÇÃO LATERAL)
Começamos por alinhar o cotovelo debaixo do ombro e elevamos a
nossa bacia do chão. Mantemos a ativação do abdominal e dos nossos
glúteos. Se esta posição for demasiado fácil podemos progredir para
uma rotação lateral onde oscilamos o peso do corpo sobre um dos lados
e rodamos o nosso tronco acompanhando com o movimento do braço. E
repetimos para o outro lado. REALIZA ENTRE 15-20 REPETIÇÕES, 2-3
SÉRIES COM O MÁXIMO DE 1 MINUTO DE DESCANSO ENTRE SÉRIES.
SE OPTARES PELA POSIÇÃO DE HOLD PODES FAZER ENTRE 30-45
SEGUNDOS.

Se preferes ver um vídeo explicativo deste movimento acede no link
seguinte https://rb.gy/xt4xl0

Em conclusão, para teres o teu
abdominal de sonho tens que ser
consistente! Esta é a fórmula secreta.
Uma dieta equilibrada (na maior parte
dos casos, com necessidade de um
défice calórico) acoplada de uma
rotina de exercício físico farão com
que vejas o tão famoso 6pack em
menos de nada.

O Blive tem para ti UMA
SEMANA GRÁTIS, sim
uma semana inteira
completamente gratuita!
Mas se, mesmo assim, isto
não te deixa satisfeito
temos também UM
ACONSELHAMENTO
NUTRICIONAL 100%
GRATUITO.
Já não há desculpas para
não perseguires o teu
abdominal de sonho!
linktr.ee/blivefitnessbeja

