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اندر احواالت مزايا و معايب پرورش اندام...

ورزش پرورش اندام يكي از ورزشهايي است كه اين روزها خيلي روي بورس قرار
گرفته ...امروز توصيههايي داريم براي عالقهمندان به اين رشته ورزشي...

طرحازعلیرضاکریمیمقدم

داروهاي مكمل را حتم ًا با نظر
پزشك مصرف كنيد.
يكيش
لباسمه،
اونيكي هم
داروهاييه كه تيمور
هيكل،مربيباشگام
تجويز كرده! روزي
7وعده بايد قرص
بخورم و آمپول
بزنم!

تا ديروز كه فقط يه دونه
ساك ورزشي با خودت ميبردي
باشگاه ،چرا امروز با  2تا ساك
ورزشيميري؟!

به پرورش عضالت فقط در يكي
از نقاط بدن اكتفا نكنيد! عوارض
بدي را به دنبال خواهد داشت!

در اين دوره و زمانه باشگاههاي
بدنسازي به وفور يافت ميشود؛
پس به هر باشگاهي براي پرورش
اندام مراجعه نكنيد!

بدون شرح!

ورزشهاي سنگين بدنسازي را با برنامهاي مدون ،و زير نظر استاد مجرب انجام دهيد.
اِ....
چرا اين ريختي
شدي تو؟!!

رفتم
باشگاه
متأسفانه
مربيم زياد
وارد نبود.
بعدها فهميدم
شغل اصليش
گاوداري بوده ،بعد
كه ورشكست
شده زده تو
كار مربيگري
بدنسازي!!!

درست است كه اين ورزش فقط مخصوص آقايان
نيست ولي بهتر است ،آقايان كمي در اصرار همسرشان
به ادامه اين ورزش تجديدنظر كنند!
عزيزم!
ظرفهارو
شستم ...شام هم برات
پختم ...بچهرو هم عوض
كردم ...ديگه خيلي خستم
اگه اجازه بدي ميخوام
برم بخوابم!!!

به خاطر داشته باشيد اين ورزش براي گروه سني الف و ب مناسب نيست!

قربون
پسر برم من
 ...قند عسل
برم من!!!...

بزار يه جور
ديگه رياضياترو برات
آموزش بدم !...فرض كن تو
يه وزنه 20كيلويي ميزني واسه
پشت بازوت! اگه بخواي يه وزنه
20كيلويي ديگه به وزنههات
اضافه كني چند كيلو
پشتبازو ميزني؟!!

در پايان متذكر ميشويم خوب است كه
پرورش اندام افراد متناسب با پرورش فكر و
دانش افراد همراه باشد.
آقا
معلم ...فكر كن
اگه اينطوري بشه
پوز خيليها تو باشگاه
ميخوره!!!...

