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« ورزشگاه خانگي :تردميل »

يكي از تجهيزات ورزشي كه مي تواند سالمتي شما را تضمين كند دستگاه تردميل است كه انجام ورزشهاي هوازي را براي همگان آسان و راحت مي كند.
محاسن و فوايد استفاده از تردميل :
ـ ركن اصلي سوزاندن كالري و كاهش وزن و تناسب اندام.
ـ مقرون به صرفه ـ بسيار آسان و راحت و امن
ـ قابل استفاده براي گروهي كه عالقمند به انجام فعاليت ورزشي بوده و امكان خروج از منزل را ندارند.
ـ انجام فعاليت در هوايي بسيار سرد ـ گرم و حتي طوفاني.
ـ انجام فعاليت ـ دور از آلودگي هوا ـ در هر مكان و هر زمان از شبانه روز.
ـ كنترل ـ سرعت و شدت تمرين به نسبت نياز و توان هر فرد.
ـ تهيه و كاربرد صحيح و مداوم آن سالمتي را تضمين مي كند.
ـ هيچ استعدادي را نمي طلبد.
ـ انرژي مصرف شده ـ ريتم قلب ـ تعداد گام و ...در بعضي از انواع محاسبه مي گردد.
در تهيه تردميل چه مواردي را لحاظ كنيم ؟
با مطالعه نشريه ها و سايت هاي اينترنتي ميتوانيد با دستگاه مورد نظر از ارزانترين و ساده ترين نوع و گرانترين و كاملترين نوع آن آشنا شويد و بهترين
مدل را در محدوده قيمت مناسب انتخاب نمائيد.
١ـ قبل از تهيه تردميل چند جلسه در باشگاه نزديك محل زندگي يا كار از آن استفاده نمائيد و مطمئن به خريد باشيد.
 ٢ـ دستگاهي متناسب با وزن خود و افراد استفاده كننده از لحاظ قدرت موتور انتخاب نمائيد.
 ٣ـ بعد از خريد در محل مناسب كه از لحاظ حركتي و تنفسي و پريز برق نزديك باشد قرار دهيد.
٤ـ مشاوره و اخذ نظر يك مربي ورزشي متخصص در شروع كار ،فعاليت سالم و موثر را تضمين مي نمايد.
٥ـ با شناخت كامل از نحوه استفاده آن مبادرت به انجام فعاليت نمائيد.
چند توصيه الزم :
ـ در صورت تهيه از آن بطور موثر و مستمر استفاده نمائيد و آنرا تبديل به يكي از تزئينات منزل ننمائيد.
ـ افراد چاق با سن باال با برنامه ورزشي مناسب تحت نظر متخصص شروع به فعاليت نمايند.
ـ توصيه مي شود كودكان و نوجوانان از اين دستگاه استفاده ننمايند.

