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Οι ΜΟΝΕΣ Τρεις Συμβουλές Που Θα Χρειαστείς Ποτέ Για Να Πετύχεις Τους Στόχους σου 
για την Απώλεια Βάρους και Λίπους: 

 

 
«ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ» 

 
 

Από τον Πάρη Ανδρέου, Ειδικό πάνω στη Βελτίωση της Υγείας, της Φυσικής Κατάστασης 
και στην Απώλεια Λίπους 

 
 

Εισαγωγή 
 

Αγαπητή/έ Φίλη/ε, 
 
Αυτό είναι το Εγχειρίδιο που θα σου δώσει την απλή αλήθεια σχετικά με τη μόνιμη 
απώλεια βάρους για μια ζωή. Διάβασέ το, εφάρμοσέ το και θα ωφεληθείς από αυτό. Κι 
αν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τις στρατηγικές σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορείς να 
μου στείλεις την ερώτησή σου με ένα email στο info@parisandreou.com.  
 
Σαν Ειδικός πάνω στη φυσική κατάσταση κι απώλεια βάρους, υπάρχει μια ερώτηση που 
μου κάνουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη: 
 

«Τι θα έπρεπε να κάνω λοιπόν για να χάσω 7 κιλά;» 
 
Δε μπορώ να σου πω πόσες φορές έχω ακούσει αυτή την ερώτηση από ανθρώπους που 
περιμένουν με αγωνία να ακούσουν τη «μαγική» απάντηση… 
 
Υποθέτω πως αυτή είναι η «κατάρα» μου  και πιθανόν η «κατάρα» όλων των 
κορυφαίων συναδέλφων μου. Πώς να απαντήσω μια τόσο φορτισμένη ερώτηση, ειδικά 
όταν το άτομο απέναντί μου, περιμένει από μένα να του πω να πάρει το μαγικό χάπι 
που θα κάψει το λίπος του ενώ κοιμάται… 
 
Εκείνο το μαγικό χάπι δεν υπάρχει, κι αν υπήρχε, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα 
προκαλούσε τόσες πολλές ανεπιθύμητες παρενέργειες, που θα το τραβούσαν γρήγορα 
από τα ράφια – αλλά όχι προτού κάνει σημαντική ζημιά. 
 
Λοιπόν, στο παρελθόν θα έμπαινα σε μια χρονοβόρα (και λεπτομερή) διαδικασία να 
εκπαιδεύσω το άτομο απέναντί μου’ να το εκπαιδεύσω πάνω στην αλήθεια για τη 
μόνιμη απώλεια βάρους. Μάλιστα, κάποιες φορές πιθανόν να του έδινα περισσότερες 
πληροφορίες από ότι θα μπορούσε να χειριστεί με μιας. 
 

mailto:info@parisandreou.com
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Έτσι, αυτό που έκανα είναι να δημιουργήσω αυτό το εγχειρίδιο. Στις επόμενες λίγες 
σελίδες, θα ανακαλύψεις αυτό που τώρα μοιράζομαι με όποια θέλει να χάσει το 
ανεπιθύμητο λίπος της γρήγορα και μόνιμα. 
 
Αυτό που θα σου αποκαλύψω σε αυτό το ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ εγχειρίδιο, είναι 
ακριβώς οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται όλα τα επιτυχημένα μου προγράμματα 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης κι απώλειας λίπους. Ένα από αυτά είναι και το 
πρότυπο Online Πρόγραμμα Μεταμόρφωσης 12 Εβδομάδων FITin30’, που τρέχει 4 
φορές το χρόνο, από την Άνοιξη του 2015, με εκατοντάδες συμμετοχές μέχρι τώρα από 
Έλληνες σε όλο τον κόσμο! Θα λάβεις εγκαίρως τις σχετικές πληροφορίες στο email 
σου, προτού ανοίξει το επόμενο FITin30’. 
 
Έτσι διάβασέ αυτό το σύντομο εγχειρίδιο κι ανακάλυψε την αλήθεια από μόνη σου… 
 

 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 

 
Παίρνοντας το χρόνο να διαβάσεις αυτό το εγχειρίδιο, έχεις τώρα μπει στο δρόμο που 
οδηγεί σε ένα fit, υγιές σώμα. Συλλογίσου μια στιγμή το διάσημο απόφθεγμα «η 
επιτυχία είναι ένα ταξίδι, όχι ένας προορισμός». Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε 
τη λέξη «επιτυχία» με τη λέξη «υγεία». 
 
Το να μάθεις να κάνεις τις σωστές επιλογές στη διατροφή σου και στη γυμναστική σου 
θα γίνει ένας τρόπος ζωής που δεν τελειώνει ποτέ. Η μέρα που θα βγεις από αυτό το 
δρόμο θα είναι και η μέρα που το βάρος σου θα αρχίσει να αυξάνεται κι η υγεία σου να 
εξασθενεί. Έτσι σε συγχαίρω, καθώς κάνεις τώρα το πρώτο βήμα σε αυτό το ταξίδι της 
υγείας και της φυσικής κατάστασης που θα αλλάξει το σώμα και τη ζωή σου για πάντα. 
 
Αυτή η επιλογή θα σε ανταμείβει κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Καθώς 
απολαμβάνεις το να έχεις χαμηλότερο σωματικό λίπος, υψηλά επίπεδα ενέργειας και 
το ιδανικό σου σωματικό βάρος, θα νιώσεις την αυτοπεποίθησή και την υγεία σου να 
βελτιώνονται σημαντικά. Ξεκίνα να χτίζεις τις συνήθειες που θα αυξήσουν την 
απόλαυση και την ποιότητα της ζωής σου σήμερα!  
 
Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορείς να το κάνεις αυτό μέρος της ζωής σου κι ότι μπορείς 
να: 

 Χάσεις το παραπανίσιο σου βάρος 

 Δυναμώσεις και σφίξεις το σώμα σου 

 Αυξήσεις το μεταβολισμό σου και να 

 Δημιουργήσεις έναν τρόπο ζωής με αυτές τις συνήθειες 
 
Ας ξεκινήσουμε! 
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3+1 Παράγοντες για ένα Υγιές και Fit Σώμα 

 
Υπάρχουν τέσσερις συνολικά παράγοντες για να πετύχεις και να διατηρήσεις ένα 
υγιές, fit σώμα (μόλις πρόσθεσα έναν ). Αυτοί είναι:  
 

1. Διατροφή: τι τρως, πότε το τρως, και πόσο πολύ τρως από αυτό.  
2. Καρδιαγγειακή Προπόνηση: το να προπονείς την καρδιά σου – και να καις 

θερμίδες κινώντας το σώμα σου, όπως με γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, 
κολύμπι, ποδήλατο, αερόμπικ… πράγματα που σε κάνουν να ιδρώνεις. 

3. Προπόνηση με Αντιστάσεις: συμπεριλαμβάνει την προπόνηση με βάρη, τα 
μηχανήματα με βάρη, τους ελαστικούς ιμάντες, τις μπάλες γυμναστικής και το 
βάρος του σώματός σου – οτιδήποτε δίνει στους μυς σου αντίσταση κόντρα 
στην οποία μπορούν να δουλέψουν. 

4. Και τέλος… κάποιον να σε ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ και να σε κρατάει ΥΠΕΥΘΥΝΗ. Ο #1 
λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυχαίνουν να πετύχουν τους στόχους 
τους για την απώλεια βάρους και τη σωματική τους κατάσταση είναι γιατί 
αποτυχαίνουν να το κάνουν τρόπο ζωής. Εδώ είναι που το να έχεις κάποιον να 
σε κρατάει υπόλογη και να σε παρακινεί είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.  

 
Είτε το προσπαθήσεις μόνη σου, είτε δουλέψεις με έναν επαγγελματία γυμναστή και 
διαιτολόγο ή σύμβουλο διατροφής, πρέπει να εφαρμόσεις τις πιο σύγχρονες 
διαθέσιμες πληροφορίες πάνω στη διατροφή, την καρδιαγγειακή προπόνηση και την 
προπόνηση με αντιστάσεις.  
 
Επιπλέον, αν δουλέψεις με έναν επαγγελματία γυμναστή μπορείς να είσαι 100% 
σίγουρη ότι το πρόγραμμά σου φυσικής κατάστασης κι απώλειας βάρους είναι ειδικά 
φτιαγμένο για να σου δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο λιγότερο δυνατό 
χρόνο. 
 
Μπαίνοντας στην ιδανική κατάσταση 
 
Για να εξασφαλίσεις το να πετύχεις γρήγορα και μόνιμα αποτελέσματα, προτείνω να 
προσλάβεις έναν Επαγγελματία Γυμναστή και Σύμβουλο Διατροφής ή Διαιτολόγο που 
μπορεί όχι μόνο να σε εκπαιδεύσει, αλλά που επίσης μπορεί να σου παρέχει κίνητρα, 
με τη μορφή της παρακίνησης, κι επιτυχία, με τη μορφή του να σε κρατάει υπεύθυνη.  
 
Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες είναι αυτοί που κάνουν ένα άτομο γραμμωμένο, δυνατό 
και fit – για μια ζωή.  
 
Οι παρακάτω τρεις συμβουλές πρόκειται να μπουν βαθύτερα σε κάθε θέμα και θα σου 
δώσουν όλα τα «μαργαριτάρια» που χρειάζεσαι για να φτάσεις αποτελεσματικά τους 
στόχους για τη φυσική σου κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ #1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
Διατροφή; Νόμιζα ότι μιλούσαμε για το πώς να γίνεις fit και γραμμωμένη!  
 
Η Διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία κι εμφάνισή σου.  
 
Κάποιοι επαγγελματίες επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα της απώλειας βάρους και 
της φυσικής σου κατάστασης βασίζονται στο τι τρως μέχρι κι 80%. Αυτό σημαίνει ότι θα 
μπορούσες να κάνεις γυμναστική όλη μέρα, αλλά αν τρως «σαβούρα», αυτό θα φανεί 
στο σώμα σου. Όση γυμναστική κι αν κάνεις, δε μπορείς να διορθώσεις μια κακή 
διατροφή. 
 
Η λέξη και μόνο «διατροφή» μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να «μαζευτούν» - καθώς 
οι ένοχοι σκέφτονται το μεσημεριανό στα McDonalds ή στο σουβλατζίδικο που μόλις 
έφαγαν.  
 
H διατροφή είναι ένα θέμα που οι άνθρωποι ξοδεύουν καριέρες ολόκληρες να το 
μελετούν, και παίρνει τόμους βιβλία για να το εξηγήσει κανείς. Ο σκοπός μου όμως 
είναι να σου μάθω πώς να κάνεις μια υγιεινή διατροφή που ενθαρρύνει το σώμα σου 
να κάψει λίπος, αντί να το αποθηκεύει. Δε χρειάζεσαι αφόρητη επιστήμη για να το 
«πιάσεις» αυτό. 
 
Μια υγιεινή διατροφή χρειάζεται να είναι ισορροπημένη με το κατάλληλο ποσό 
θρεπτικών στοιχείων, βιταμινών και μετάλλων. Η Ημερήσια Συνιστώμενη Ποσότητα 
(RDA) αυτών των στοιχείων είναι ένα καλό σημείο για να ελέγξεις την ιδανική σου 
πρόσληψη.  
 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρεις για τη διατροφή είναι αυτό: Το να κάνεις 
μικρά γεύματα κάθε 3 ώρες θα αυξήσει το μεταβολισμό σου και θα μειώσει την 
αποθήκευση λίπους. Αυτό είναι ένα αποδεδειγμένο γεγονός που οι bodybuilders, τα 
μοντέλα, οι αθλητές κι οι γραμμωμένοι άνθρωποι γενικά τηρούν – έτσι θα πρέπει κι 
εσύ.  
 
Το να τρως σωστά όταν ξυπνάς είναι ζωτικό για να σπάσεις τη νηστεία στην οποία 
μπαίνει το σώμα σου κάθε νύχτα. Περίπου 3-4 ώρες αφού φας, το σώμα σου «κλείνει» 
το μεταβολισμό σου και δρα σαν να χρειάζεται να αποθηκεύσει τροφή. Αυτή είναι μια 
σπουδαία λειτουργία για να έχεις αν ξεσπάσει ένας λιμός και δε δεις φαγητό για 
βδομάδες. Ούτως ή άλλως, αν υπάρχει λιμός, θα θες το σώμα σου να δουλέψει 
«αποδοτικά» αποθηκεύοντας λίπος και χρησιμοποιώντας το αργά.  
 
Ωστόσο, δε θες το σώμα σου να αποθηκεύει λίπος και να το καίει αργά τώρα, σωστά; 
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλλειψη τροφίμων ή λιμός επί της παρόντος (και 
ελπίζουμε να μην υπάρχει στο άμεσο μέλλον), τότε είναι πολύ ενοχλητικό όταν το 
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σώμα σου αρχίζει να συσσωρεύει κιλά. Έτσι, προκειμένου να επικοινωνήσεις με το 
σώμα σου ότι είναι υγιές, καλοθρεμμένο και δε χρειάζεται επιπλέον αποθηκευμένο 
λίπος, χρειάζεται να επανα-προγραμματίσεις το μεταβολισμό σου. 
 
Να πως θα το κάνεις: Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα μικρό γεύμα και συνέχισε να τρως 
μικρά γεύματα κάθε 3 ώρες περίπου.  
 
Τώρα ΤΙ θα πρέπει να φας;  
 
Εδώ τώρα θα σου δώσω γενικές οδηγίες – από τη στιγμή που θα έπρεπε να κάτσουμε 
κάτω μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ακριβές λιποδιαλυτικό διαιτολόγιο για το δικό 
σου σώμα.  
 
Κάθε γεύμα που καταναλώνεις πρέπει να έχει θερμίδες που να προέρχονται ιδανικά 
από άπαχη πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλό λίπος. Το σώμα σου 
χρειάζεται το καθένα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά σε μικρά ποσά σε όλη τη 
διάρκεια της μέρας, ιδανικά με την παραπάνω ισορροπημένη αναλογία. 
 
Αυτές οι συστάσεις είναι μια βασική οδηγία για υγιεινά γεύματα που δεν προωθούν 
την αποθήκευση λίπους: 
 

Άπαχη Πρωτεΐνη: 30% των θερμίδων 
Καλό Λίπος: 30% των θερμίδων 

Σύνθετοι Υδατάνθρακες: 40% των θερμίδων 
 
Πρόσεξε όμως αυτή τη διαφορά: όταν κάνεις ένα γεύμα με τις ίδιες θερμίδες αλλά 
διαφορετική αναλογία, όπως π.χ. 90% υδατάνθρακες, 5% λίπος και 5% πρωτεΐνη (κάτι 
που είναι κοινό), το σώμα σου θα το χωνέψει γρηγορότερα (δηλαδή θα ξαναπεινάσει 
γρηγορότερα) και είναι πιο πιθανό να αποθηκεύσεις ένα ποσοστό των υδατανθράκων 
σαν λίπος. Δεν το θες αυτό. 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ #2: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 
 Τι είναι η Καρδιαγγειακή Προπόνηση;  
 
Η καρδιαγγειακή προπόνηση είναι οτιδήποτε κάνει την καρδιά σου να χτυπά σε ένα πιο 
γρήγορο ρυθμό. Αυτή συμπεριλαμβάνει το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο, το 
ποδήλατο, το κολύμπι, τα αθλήματα, το πατινάζ… το πιάνεις το νόημα! Η 
καρδιαγγειακή προπόνηση χρησιμοποιείται για να κάψεις θερμίδες και να βελτιώσεις 
την καρδιοαναπνευστική και καρδιαγγειακή σου αντοχή, έναν από τους παράγοντες της 
φυσικής μας κατάστασης.  
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Γιατί θα πρέπει να προπονώ το καρδιαγγειακό μου σύστημα; 
 
Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο… όλα φαίνεται να θέλουν τόσο πολύ προσπάθεια! Γιατί 
θα πρέπει να αναγκάσω τον εαυτό μου να τα κάνει αν δεν τα απολαμβάνω; Ενώ η 
καρδιαγγειακή προπόνηση μπορεί να μοιάζει με αγγαρεία, θα είσαι περισσότερο από 
πρόθυμη να ανέβεις γρήγορα πάνω σε έναν διάδρομο αφού διαβάσεις τα παρακάτω 
οφέλη της καρδιαγγειακής προπόνησης… 
 
Απώλεια Βάρους  
 
Πιθανόν η πιο λατρεμένη παρενέργεια της καρδιαγγειακής προπόνησης είναι το χάσιμο 
εκείνων των ανεπιθύμητων κιλών! Από τη στιγμή που η απόφαση του σώματός σου να 
αποθηκεύσει λίπος βασίζεται στην εξίσωση της Ενέργειας που Καταναλώνεις Κατά της 
Ενέργειας που Ξοδεύεις, όσο περισσότερη ενέργεια ξοδεύεις, τόσο λιγότερη ενέργεια 
θα έχεις για να αποθηκεύσεις στην κοιλιά, τους γλουτούς και τους μηρούς σου. 
 
Καρδιοαναπνευστική αντοχή και φυσική κατάσταση 
 
Πότε ήταν η τελευταία φορά που λαχάνιασες ανεβαίνοντας έναν όροφο από τις 
σκάλες; Όχι και το καλύτερο συναίσθημα, έτσι δεν είναι; Όταν ξεφυσάς και πιάνεις τα 
πλευρά σου να πονάνε, ξέρεις χωρίς καμιά αμφιβολία ότι έχεις χάσει τη φόρμα σου! 
 
Όταν προπονείς το καρδιαγγειακό σου σύστημα θα αρχίσεις να βρίσκεις ότι δεν χάνεις 
την αναπνοή σου τόσο εύκολα κάτω από έντονη δραστηριότητα. Η καρδιά σου γίνεται 
ικανή να αντλεί πιο γρήγορα όποτε χρειάζεται, χωρίς να σε κάνει να λαχανιάζεις. Η 
καρδιά σου είναι ο πιο σημαντικός μυς του σώματός σου, κι αν θες να απολαμβάνεις το 
νέο σώμα που είσαι έτοιμη να δημιουργήσεις, τότε δε θα ήθελες να έχεις και μια υγιή 
καρδιά που να πηγαίνει μαζί με αυτό; Ξέρω δυο καρδιοχειρουργούς που θα 
συμφωνούσαν μαζί μου.  
 
Πρόληψη Ασθενειών 
 
Η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό, η υπέρταση, ο διαβήτης και τα πνευμονικά 
νοσήματα είναι μερικές μόνο από τις ασθένειες από τις οποίες θα υπεράσπιζες τον 
εαυτό σου με την καρδιαγγειακή προπόνηση. Χάνοντας το παραπάνω βάρος και 
φέρνοντας το σώμα σου σε καλή φυσική κατάσταση, εξοπλίζεις το σώμα σου κατά 
αυτών και πολλών άλλων ασθενειών. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ #3: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Τι είναι η Προπόνηση με Αντιστάσεις;  
 
Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι οτιδήποτε παρέχει αντίσταση κατά των μυών σου. Η 
πιο παραδοσιακή προπόνηση με αντιστάσεις είναι οι αλτήρες (βαράκια) ή οι μπάρες, 
αλλά μπορεί να πάρει και πολλές άλλες μορφές επίσης. Τα μηχανήματα με τροχαλίες 
και καλώδια παρέχουν επίσης σημαντική αντίσταση, όπως κι οι ελαστικοί ιμάντες 
(λάστιχα γυμναστικής). Το να χρησιμοποιείς το βάρος του σώματός σου είναι κι ένας 
άλλος τρόπος να παρέχεις στο σώμα σου αντίσταση. 
 
Σήμερα έχεις πολλές επιλογές όσον αφορά την προπόνηση με αντιστάσεις – αλλά 
έχουν όλες ένα πράγμα κοινό… θα σου αλλάξουν τη ζωή! 
 
Γιατί να κάνω προπόνηση με αντιστάσεις;  
 
Να σηκώνεις βάρη… αυτό δεν είναι κάτι που κάνουν οι «σκληροί άντρες» τώρα πια;  
Εννοώ, την τελευταία φορά που το έλεγξα, οι πιο επιτυχημένες μου πελάτισσες δεν 
έχουν γραφτεί για κανένα προσεχές bodybuilding show!  
 
«Μα δε θέλω να φαίνομαι μυώδης κι ογκώδης…»  
 
Δε μπορώ να σου πω πόσες φορές έχω λάβει αυτή την αντίδραση από τις γυναίκες 
όταν τις ενθαρρύνω να σηκώνουν βάρη! Το κρίσιμο πράγμα εδώ είναι ότι προκειμένου 
να είσαι fit και γραμμωμένη ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις προπόνηση με αντιστάσεις! Όχι, μη μου 
δίνεις εκείνο το τρομαγμένο ύφος! Η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί κυριολεκτικά 
να αλλάξει ολόκληρο το σώμα σου, χωρίς να συμπεριλάβουμε την αυτοπεποίθηση κι 
αυτοεκτίμησή σου, αλλά το πιο σημαντικό, η προπόνηση με αντιστάσεις θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς ποτέ να κάνεις για να κάνεις το 
σώμα σου να φαίνεται 10 χρόνια νεότερο και να νιώθεις το ίδιο.  
 
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις τα οφέλη της Προπόνησης με Αντιστάσεις. 
 
Μεταβολισμός 
 
Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε που 
να επιταχύνει το μεταβολισμό μας για ώρες μετά από μια προπόνηση. Οι 
καρδιαγγειακές προπονήσεις είναι αποτελεσματικές κι απαραίτητες, αλλά, αμέσως 
μετά από μια ώρα τρεξίματος, ο μεταβολισμός σου επιταχύνεται για λιγότερο από μια 
ώρα προτού πάει πάλι κάτω στο φυσιολογικό. 
 
Από την άλλη μεριά, η προπόνηση με αντιστάσεις θα αυξήσει το μεταβολισμό σου 
μόνιμα, κυριολεκτικά. Αυτό συμβαίνει γιατί το να σηκώνεις βάρη είναι στην 
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πραγματικότητα μια διαδικασία που «χαλάει» τον μυϊκό σου ιστό και τον ξαναχτίζει 
δυνατότερο, σφικτότερο και πιο τονισμένο. 
 
Αυτή η διαδικασία παίρνει χρόνο κι ενέργεια, ή αλλιώς θερμίδες. Με το που 
προσθέσεις μυϊκό τόνο σε μια δεδομένη περιοχή στο σώμα σου, θα παίρνει 
περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσεις αυτόν τον μυ.  
 
Έτσι να η περίληψη του γιατί η προπόνηση με αντιστάσεις προάγει τόσο το 
μεταβολισμό: 
 
Όταν προπονείσαι με βάρη «χαλάς» μυϊκές ίνες, που παίρνει ενέργεια να ξαναχτιστούν, 
κι όταν αυτοί οι μύες ξαναχτιστούν είναι πιο σφικτοί, πιο τονισμένοι, πιο δυνατοί και 
τώρα θέλουν περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθούν. Ως εκ τούτου: ένας 
υψηλότερος μεταβολισμός όλη μέρα. Απλό, κι όμως τόσο αποτελεσματικό!  
 
Θυμήσου: 
 

 1 κιλό μυών καίει περίπου 100 θερμίδες τη μέρα 

 1 κιλό λίπους καίει 8 θερμίδες τη μέρα 
 
Τονισμένο και Γραμμωμένο Σώμα 
 
Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι υπεύθυνη για το όμορφο, τονισμένο και 
γραμμωμένο σώμα πολλών αθλητών. Όπως αναφέρθηκε στο κομμάτι του 
μεταβολισμού, η προπόνηση με αντιστάσεις «χαλάει» μυϊκές ίνες, έτσι ώστε αυτές να 
ξαναχτιστούν δυνατότερες. Αυτές οι δυναμωμένες ίνες, είναι πιο πυκνές από τις πιο 
αδύναμες που αντικαθιστούν, έχοντας έτσι σαν αποτέλεσμα μια πιο σφικτή αίσθηση.  
 
Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι μύες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από το 
λίπος, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι όταν αυξάνεις τους μύες σου, μειώνεις το 
λίπος σου επίσης - με την προϋπόθεση φυσικά ότι η θερμιδική σου πρόσληψη δεν 
αυξάνεται κι ότι οι καρδιαγγειακές σου δραστηριότητες δε μειώνονται. 
 
Λόγω αυτής της μείωσης σε λίπος, το σχήμα των μυών σου θα ξεκινήσει να 
αποκαλύπτεται μέσω της αποβολής του επιπλέον λιπώδους ιστού που τους καλύπτει. 
Αυτή είναι η δημοφιλής και περιζήτητη «γράμμωση»! 
 
Υγιής Οστική Πυκνότητα 
 
Ξέρεις ότι εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν διάγνωση οστεοπόρωσης κάθε μήνα; 
Ξέρεις επίσης ποιος είναι ένας από τους κορυφαίους τρόπους να προλάβεις να έχεις 
αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια στο δικό σου σώμα; Οι γιατροί λένε ότι η προπόνηση με 
αντιστάσεις είναι μία από τις καλύτερες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις για να 
δυναμώσεις τα κόκαλά σου και να απωθήσεις την οστεοπόρωση.  
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Όταν οι μύες σου αντιστέκονται κατά του βάρους που σπρώχνεις ή τραβάς, τα κόκαλά 
σου επίσης τραβιούνται δυνατά από τους τένοντες και τους συνδέσμους σου. Αυτό το 
δυνατό τράβηγμα, έχει σαν αποτέλεσμα τα οστά σου να γίνονται δυνατότερα για να 
αντισταθμίσουν την ενδυνάμωση των μυών σου. Αν οι μύες σου ήταν δυνατότεροι από 
τους συνδέσμους/τένοντές σου, θα ξεκόλλαγαν από τα οστά σου. Το σώμα σου έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να μαθαίνει από τα ερεθίσματα που του δίνονται και 
να προσαρμόζεται για να αποδώσει καλύτερα. 
 
Άλλα οφέλη από την Προπόνηση Αντιστάσεων 
 

 Αυξημένη δύναμη 

 Βελτιωμένος συντονισμός 

 Αυξημένη αυτοπεποίθηση κι αυτοεκτίμηση 

 Ενδορφίνες που σε κάνουν να νιώθεις καλά 

 ΤΟ «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ #4: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Λοιπόν, τα μυστικά της μόνιμης απώλειας βάρους αποκαλύφθηκαν. Δεν υπάρχουν 
περίεργα χάπια να πάρεις, μηχανήματα να αγοράσεις ή αναπνευστικές τεχνικές για να 
μάθεις… 
 
Μέχρι τώρα έχεις πειστεί ότι η προπόνηση με αντιστάσεις μαζί με την καρδιαγγειακή 
προπόνηση κι ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο πρόκειται να αξίζουν το χρόνο 
σου. 
 
Όμως το ταξίδι της αυτοβελτίωσης είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνη σου. Με την 
πρώτη δυσκολία, είναι πολύ εύκολο να τα παρατήσεις και πιστεύω αυτό να το ξέρεις 
ήδη. 
 
Σε οποιαδήποτε μας προσπάθεια αυτοβελτίωσης, χρειαζόμαστε την κατάλληλη 
υποστήριξη και καθοδήγηση, προκειμένου να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες να 
πετύχουμε τους στόχους μας.  
 
Όσον αφορά το ταξίδι βελτίωσης της υγείας, του σώματος και της φυσικής κατάστασης, 
πολλοί βρίσκουν αυτή την υποστήριξη σε έναν φίλο/η, μια παρέα, έναν σύλλογο ή μια 
ομάδα. Το καλύτερο όμως είναι να έχεις και την καθοδήγηση ενός Ειδικού προκειμένου 
να ξέρεις ότι βαδίζεις στο σωστό δρόμο. Βλέπεις οι επιλογές όσον αφορά την άσκηση 
και τη διατροφή σήμερα είναι τόσες, που είναι εύκολο να χάσεις το χρόνο σου στην 
καλύτερη περίπτωση, και στη χειρότερη να κάνεις κακό στο σώμα και στην υγεία σου. 
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Η καλύτερη λύση που έχω να σου προτείνω βάσει της εμπειρίας μου όλα αυτά τα 
χρόνια στη βελτίωση της υγείας, του σώματος και της φυσικής κατάστασης είναι να 
συμμετέχεις στο επόμενο Online Πρόγραμμα Μεταμόρφωσης 12 εβδομάδων FITin30’ ή 
UNCOVER. Αυτά τα δύο προγράμματα είναι ό,τι καλύτερο έχω φτιάξει πάνω στο θέμα 
και τρέχουν 4 φορές το χρόνο με συμμετοχές από Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Το μεν 
FITin30’ συμπεριλαμβάνει πλήρη άσκηση, διατροφή και υποστήριξη για υπέρβαρα και 
κανονικά άτομα και το δε UNCOVER περιλαμβάνει διατροφή κι υποστήριξη για 
υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. 
 
Όλες τις λεπτομέρειες για το επόμενο FITin30’ ή UNCOVER θα τις λάβεις εγκαίρως μέσω 
email, για αυτό θα πρέπει να έχεις συχνά το νου σου στο email σου για ενημερώσεις 
από εμένα. 
 
Μέχρι τότε, θα σου στέλνω τα καλύτερά μου νέα δωρεάν, όσον αφορά τη βελτίωση της 
υγείας, του σώματος και της φυσικής σου κατάστασης!  
 
 
Στην υγεία κι ευεξία σου, 
 
Πάρης 
 
www.ParisAndreou.net  
 
 
 

http://www.parisandreou.net/

