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Diet Saja Tidak Cukup

Artikel : 

Melakukan latihan fisik dan mendapatkan hasil maksimal adalah dambaan setiap orang. Jika anda ingin
mendapatkan hasil maksimal setelah berolahraga dan diet, anda sebaiknya menambahkan aktivitas di
bawah ini.Tidak Takut LemakAlpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak kelapa adalah makanan
yang mengandung lemak namun tidak bersifat "menggemukkan". 
Mencukupi asupan lemak merupakan strategi cerdas untuk melengkapi aktivitas harian dan olahraga.
Sebab, ketika anda lapar, lemak dapat menunda pengosongan lambung, sehingga anda akan merasa
kenyang lebih lama. Dengan kata lain, mematikan hormon &lsquo;lapar&rsquo;. Bahkan, lemak adalah
salah satu nutrisi yang paling penting dalam diet, yang menjadi bagian struktural dari sel-sel. Tanpa
lemak, tubuh tidak mampu menyembuhkan sel atau membangun sel-sel. Mengurangi asupan lemak justru
dapat menyebabkan kelelahan, kelaparan kronis, lekas marah, depresi, melemahkan sistem kekebalan
tubuh, serta meningkatkan risiko cedera. Jadi, anda tidak perlu terlalu takut menambahkan menambahkan
mentega di atas roti sarapan anda, makan salad alpukat, serta menumis sayuran dengan virgin coconut oil.
Banyak Minum Saat Melakukan Aktivitas BeratJika aktivitas anda menghasilkan banyak keringat, misalnya
bekerja non stop berjam-jam, berolahraga di tempat yang panas, dalam kondisi lembab, ambillah
minuman elektrolit agar menjaga tubuh anda tidak kekurangan cairan. Jika menjalankan aktivitas biasa
ambillah air putih, sebab minman elektrolit akan membuat anda sulit berhenti makan.
Variasi Makanan = Variasi Gizi dan NutrisiAnda harus berusaha untuk memvariasi menu makanan
makanan untuk menambah nutrisi. Lemak sehat akan membantu otot menyembuhkan dan mengoptimalkan
sirkulasi.
Gandum, beras, merupakan karbohidrat yang akan disimpan di dalam jaringan otot, yang berfungsi
sebagai sumber bahan bakar utama. Protein merupakan nutrisi untuk membangun sel-sel dan memulihkan
sel-sel rusak.
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