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Life Fitness Akademi Uzmanlarından Özgür 
Güngör geçtiğimiz yıllardan bugüne fitness 
trendlerini değerlendirdi;

‘‘TOP 10 Fitness Trends listelerini altüst eden, 
en yüksek yeni giriș ünvanı sahibi “Yüksek 
Șiddetli İnterval Antrenman” namı diğer: HIIT.

ASCM* verilerine göre son beș yılın fitness 
trendlerini incelediğimizde TOP 10 listesinin üç 
așağı beș yukarı aynı adayların yer değiștirme-
siyle șekillendiğini görüyoruz. Örneğin “Yașlılar 
için Fitness” 2011 yılında 2. sırada iken 2014 
yılında 7. sırada. “Fonksiyonel Antrenman” 
2010 yılında 7. sırada iken 2014 yılında 8. 
sırada. Arada listeye giren ve çıkanlar da ol-
muș, mesela 2011 yılında Boot Camp listeye 8. 
sıradan girmiș ve sadece o yıl listede kalabil-

miș. Her yıl kendine ortalarda yer bulan “Core 
Training” 2014 yılında listeden çıkmıș.
Bu değișikliklerin içinde en dikkat çeken 2014 
yılında listeye en tepeden giren HIIT.
Yüksek șiddetli Interval Antrenman kısa ama 
çok yüksek șiddette yüklenme ve kısa dinlenme 
aralıklarından olușan toplamda 30 dakikayı 
geçmeyen bir antrenman çeșidi. Yüklenmelerde 
yapılan hareketlere Jump Squat, Mountain 
Climb, Burpee örnek olarak sayılabilir. 
Dinlenme ise tamamen pasif olarak yapılıyor. 
Örnek program; yüklenme 20 saniye, dinlenme 
10 saniye 4 hareket 2 set toplam süre 4 
dakika. Her yerde, her zaman yapılabilen ve 
metabolizmayı hızlandırarak egzersiz sırasında 
olduğundan daha çok egzersiz sonrasında 
kalori harcaması sağlayan bu egzersiz tipinin 
listeye 1. sıradan girmesine șașmamalı.’’

*ACSM’in (American College of Sports Medicine) Dünya çapında fitness’a olan eğilimi ortaya 
çıkarmak adına 3,815 sağlık ve fitness uzmanları ile yaptıkları anket sonuçlarına göre son sekiz 
yılın en iyi fitness trendlerini açıkladı.

2014’ün öngörülen 10 POPÜLER FITNESS TRENDİ;

High intensity maximum yoğunluk ile çalıșmak demektir. Temel prensip insanın kendisini 
maximum hırpalamasıdır, kapasitenin limitlerini zorlamadır. Kaslara ekstrem bir yüklenme ve 
ardından dinlenme periyodlarından olușur. Genellikle 30 dakikadan az uygulanması tercih edilir.

Dünya’da fitness trendlerine girmeyi bașaran ilk 
markadır. TRX Suspension Training, egzersizi 
minimal ekipmanla en uygun hale getirir. Bu 
egzersiz kullanıcıyı belirli hareketler ile 
sınırlamaz, fonksiyonel kullanımı sayesinde her 
türlü vücut hareketini bașlangıç seviyesinden 
ileri seviyeye kadar uygulamanızı sağlar.

1 High-Intensity Interval 
Training (HIIT)

2 TRX Body Weight 
Training

Eğitimli ve Deneyimli Fitness Profesyonelleri ile 
Çalıșma. Söz konusu profesyonel eğitmenlerin 
geçerli sertifikalara sahip olmasının önemi.

3 Eğitimli ve Deneyimli 
Fitness Profesyonelleri 

Güç Antrenmanları, yașa, cinsiyete ve 
performans seviyesine göre kișiye özel hazırlanır 
ve temel çalıșmaları içermektedir.

4 Strength 
Training

Bu hizmeti veren eğitmenlerin, kinesyoloji, 
anatomi ve antrenman programlaması 
konularında uzman kișiler olması sayesinde, bu 
hizmeti alan kișilerin sakatlıklardan uzak, 
amaçlarına uygun ve hızlı bir șekilde ulașması 
sağlanmaktadır. Eğitmen kișinin programını bire 
bir takip eder ve antrenman süresince kișinin 
yanında olur. Bu sayede kișinin en verimli 
șekilde çalıșmasına yardımcı olur.

6 Kișiye Özel Antrenman 
Programlaması

Personel Training hizmetine göre daha 
ekonomik olan bu program, bire bir çalıșmalara 
bütçesi yeterli olmayan kișiler için tasarlanmak-
tadır. Fakat kișilerin verimli bir șekilde 
çalıșabilmesi için bu grupların 2 veya 3 kișiden 
olușması oldukça önemlidir.

9 Gruplara Özel Antrenman 
Programlanması

Duruș pozisyonunun düzeltilmesi, rahatlama, 
zihinsel gelișim gibi unsurları bünyesinde 
bulunduran Yoga’nın farklı uygulama șekilleri 
bulunmaktadır. Bunlar; Power Yoga, Yogalates, 
Bikram, Ashtanga, Vinyasa, Kripalu, Anurara, 
Kundalini, Sivinanda adında çalıșma teknikleri-
dir.

10 Yoga

Beslenme programının düzenli bir șekilde 
planlanması kilo verme konusunda oldukça 
önemli bir yer tutar. Fakat egzersiz planı kișinin 
hem daha çabuk sonuç almasına hem de deri 
sarkmalarına karșı vücudunun sıkılașmasına 
yardımcı olur. Bu sayede kiși kilo verirken, hem 
sıkılașırsınız hem de fit bir görünüm elde etmiș 
olur.

5 Egzersiz ve 
Kilo Verme

İleri yaș kișilerin yașam standartlarının daha iyi 
bir hale getirilebilmesi için onların sağlıkları ve 
fiziksel aktivite düzeyleri göz önüne alınarak 
planlanacak fitness programlarını içerir.

7 İleri Yaș Kișiler için 
Fitness Programı

Bu egzersiz planları kișilerin günlük hayatlarını 
kolaylaștıracak ve daha iyi bir fiziksel aktivite 
düzeyine gelmelerine yardımcı olacak hareket 
serilerini olușturur. Güç, dayanıklılık, esneklik ve 
denge unsurlarının geliștirilmesi ile kișinin gün 
içerisinde daha az yorulmasını ve daha verimli 
olmasını sağlamaktadır.

8 Fonksiyonel
Fitness

FITNESS TRENDLERİ



 

TRX EGZERSİZİ
TRX ile yerçekimi sizin

 
Dik bir șekilde ayakta durun. 
Ellerinizle bandın tutacaklarını 
kavrayın. Ardından kalçanızı geriye 
doğru iterek yavașça oturun ve squat 
pozisyonunu alın. Sonra yavașça 
bașlangıç pozisyonuna dönün. (A) 
Ayaklarınızla sağlam bir șekilde yere 
basın. TRX bandının tutacaklarını 
kavrarken gövdenizi geriye doğru 
yatırın. Ağırlığınızı banda verin. 
Ardından yavașça hareketi bașa 
sararak bașlangıç pozisyonuna Y 
șeklini olușturacak șekilde dönün. (B)

Yararı: Kalça ve ön bacak kaslarınız 
çalıșır. Omuzlarınızda gücü ve dengeyi 
sağlar.

Kollarınız vücudunuzun yanında olacak biçimde 
omuzlarınızı așağı ve geriye doğru çekin. Sırtınız düz 
dursun, vücudunuzu geriye bırakırken kollarınızı iyice açın. 
(A) Biraz öyle durduktan sonra tekrar kendinizi yukarı doğru 
çekin. (B)

Yararı: Sırt ve kol kaslarını güçlendirir.Dik bir șekilde ayakta durun. Bir 
bacağınız geriye gelecek ve yük 
önde olan bacağınıza binecek 
șekilde yavașça oturun ve tek 
bacak squat pozisyonunu alın. (A) 
Sonra yavașça bașlangıç 
pozisyonuna dönün. (B)

Yararı: Kalça ve ön bacak 
kaslarınız çalıșır.

Sol tarafınıza doğru yatın, bandın 
tutacaklarını ayağınıza geçirin. (A)
Denge için sağ kolunuzu havaya 
kaldırın ve vücudunuzu dik 
pozisyonda tutun. Biraz o șekilde 
durduktan sonra yavașça alçalın ilk 
pozisyona dönün. (B)

Yararı: Karın, sırt ve bacak kaslarınız 
çalıșır.

4 TRX | MAKE YOUR BODY YOUR MACHINE

Bandın tutacaklarını tutun ve sol bacağı yükselterek 
geriye doğru gidin. (A) Sol bacağınız yere değmeden 
sağ bacağınızdan kuvvet alarak eğilin ve sonra yavaș 
yavaș kalkıp ilk pozisyona geri dönün. (B)

Yararı: Bacak, sırt  ve karın kaslarınız çalıșır.

Kaynak: Men’s Health USA / Model: Adam Laughton at W Athletic

kișisel antrenörünüz!
SQUAT & FLY

LOW ROW

LUNGE

ONE-LEG SQUAT

SIDE PLANK TAP

FAVORİ



SUSPENSION
TRAINING 
SYSTEM
EKİPMANLARI

TRX S-FRAME
TRX S-Frame kaliteli ticari çelikten üretilmiş, 22’ye kadar TRX 
kullanıcısının aynı anda çalışmasını destekleyen bir altyapıya sahiptir. 
Grup eğitimi için idealdir. Ağır çanta dahil olmak üzere aynı anda diğer 
asılı egzersizleri, ekipmanları ve TRX Rip Trainer’ı destekleyebilir.

TRX PRO3
Ticari kullanımlar ve Personel Trainer’ların kullanımına uygun tasarlan-
mış TRX PRO; konforlu el tutma bölgesi ve dayanıklı askı sistemine 
sahip. Ürün kiti içinde, ticari kullanıcılar için özel hazırlanmış bir video 
CD’de bulunuyor. 1.5 kg’dan hafif olan bu kiti, özel taşıma çantasıyla 
yanınızda taşıyabilirsiniz.

TRX DOOR ANCHOR
Egzersizleri evinizdeki herhangi bir kapı 
ile de yapmanızı sağlayan kullanışlı kapı 
aparatı. Ahşap yada boyaya zarar 
vermeden %100 dayanıklı destek sağlar.

TRX XMOUNT
Herhangi bir alanı tek bir aparatla 
TRX Antrenman odasına çevirin. 
TRX Xmouth daha fazla hareket 
aralığı ve fleksibilite sağlar. 

TRX FORCE
Askeri eğitimler için özel üretilmiş TRX FORCE; kamuflaj renklere sahip. 
Ürün kitinde ekstrem çalışmalar için özel hazırlanmış 12 haftalık 
egzersiz seti de bulunuyor. Ayrıca içindeki şifre ile Apple’da TRX için 
hazırlanmış özel aplikasyonlar indirilebiliyor.

TRX HOME
Ev Tipi olarak tasarlanmış TRX HOME ile evde, parkta, sokakta, ofiste 
uygun herhangi bir yerde egzersiz yapabilirsiniz. Ürün kitinin içinde 
çalışma yöntemini tarif eden CD ve yine internetten ücretsiz indirebi-
leceğiniz dijital egzersiz programları bulunuyor. 1.5kg’dan hafif olan bu 
kiti, özel taşıma çantasıyla her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

TRX RIP TRAINER
Hem bireysel, hem ticari kullanıma uygun üretilmiş TRX RIP TRAINER; 
dayanıklı esnek yapısıyla rotasyon çalışmaları için ideal bir enstrüman. 
Uzun sopası demonte olan TRX RIP 
TRAINER özel taşıma çantasına sığacak şekilde katlanabiliyor ve 
rahatça taşınabiliyor.
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Küçük yașlardan beri spor yapan, atletizmde madalyaları 
olan model, televizyoncu, modacı Ivana Sert; ilk TRX 
deneyimini bizlerle paylaștı. Fitness, beslenme, sporda șık 
görünme tüyolarını, Ivana ne yapıyor da böyle görünüyor’u 
merak ediyorsanız, bizimle kalın.

IVANA SERT:

Asker kızıyım, Komando Egzersizi tam bana göre!
Essporto’da ve bașka spor salonlarında gördüm TRX’i ama 
daha evvel denemedim.  Arkadașlarım arasında da 
çalıșanlar var. Hep merak ediyordum aslında. 
TRX’te ilk dikkatimi çeken; az hareket ederek çok sayıda 
kası çalıștırıyor olușumuz.

Meğer Amerikan Komandoları’nın antrenmanlarından 
biriymiș, deneyince sebebini anladım. Spor disiplinini asker 
olan babamdan aldım. Bu yüzden TRX bana uyar.

Yeni bașlayanların bir eğitimciye danıșması, videosunu 
izlemesi, kitapçık karıștırması lazım. Çünkü tahmin 
ettiğinizin çok üzerinde güç harcıyorsunuz. Fotoğraflarda o 
pozları gülerek verdim ama gerçekte çok zorlandım.

Programıma artık TRX’i de katıyorum. Hocama da söyledim 
hemen bașlıyoruz çalıșmaya. 

Hem denge hem güç hem de doğru 
kası çalıștırmayı bilmek lazım. Ufacık 
bir aletle bunları yapmak șașırtıcı.

Spor için Essporto ve Belgrad Ormanları’ndayım
Metrocity’de oturuyorum. 8 yıldır geliyorum Essporto’ya  
Benim için çok pratik oluyor, kalkar kalkmaz gelebiliyorum 
buraya.  

Spora koșuyla bașlıyorum, 6 km koșuyorum sonra salona 
geçiyorum ağırlıklarla çalıșıyorum, makinelerle değil de 
kendi gücümü kullanarak spor yapmayı tercih ediyorum. Bu 
yüzden hava güzelse dıșarıda koșmayı tercih ederim. 

Türkiye’de egzersiz alıșkanlığı henüz yerleșmiș değil.  Bu en 
çok oğlum Ateș doğduktan sonra dikkatimi çekti. 

Yurtdıșında çocuklar için birçok spor aktivitesi var, yogadan 
tutun pilatese kadar. Ateș’i spora vermek istedim, baktım 
4-5 yașında çocuklar için hiçbir șey yok. Hep 7 yaș 8 yaș 
sonrası için. Halbuki Amerika’da çocuklar 3 yașında yoga 
yapıyor. Derslerde çeșitlilik yok bir tek yüzme var, o da belli 
bir yaș sonrası için var. 

Spor yapmaktan sıkılıyorum diye bir șey yok! İnsanın önce 
kendi psikolojisini çözmesi gerekiyor. Neden hoșlanıyor? 
Dans mı edecek, belki yoga iyi gelecek... Hepimiz bașka 
dünyayız.

Babam 6 yașında beni stada getirdi, koșmak için. Zaten 
asker aileden geldiğim için disiplinli șekilde spor yapmaya 
beni zorladı. Burada böyle bir kültür yok, ben Ateș’te biraz 
zorlanıyorum.

Biz Sırbistan’da sporla büyüyoruz. Hem vücudumuz kaslı ve 
güçlü oluyor. Hem de o bilinçle alkol ve sigaradan da uzak 
duruyoruz. Bu aslında bir yașam tarzı. Alıșıyorsunuz böyle 
yașamaya. 

Birebir çalıștığım bir personel trainer’ım yok. Essporto’nun 
danslı fitness dersleri oluyor onlara katılıyorum fırsat 
buldukça. İspanyol hocamız var Jesus, bayılıyorum ona. 

Ben koșucuyum, madalyalarım var. 
600 metre, 800 metre, 1500 metre-
de. Liseler arası Atletizm yarıșmaları-
na katıldım birçok madalyam var ama 
hep ikincilik! Bir türlü birinci olama-
dım. 5 tane ikincilik madalyam var!

İlk olarak bol su için. Ben su içiyorum, 
yüzüme krem sürmüyorum, nemlendiriciye 
ihtiyacım yok. Zaten cildim de yağlı. 

Saç için evde ișiniz yokken badem ya da ylang 
ylang yağı sürüp yatın yada birkaç saat 
bekleyin. Sürekli fön çektirdiğim için ben bu 
formülü uyguluyorum. 

Hamama gidin. Ayda bir defa yeter, güzel bir 
kese yapmalısınız.

Tırnaklar, manikür pedikür çok önemli kadınlar 
için, ama tırnak etlerinizi kestirmeyin. Kestir- 
diğinizde sertleșiyor ve küt oluyor. Sürekli oje 
de sürmeyin. Bazen 1 hafta bırakın hiçbir șey 
sürmeyin nefes alsın tırnaklarınız. 

Șimdi çok güzel BB, CC kremler çıktı. 
Fondötenler cildin nefes almasını engelleyebili-
yor, sivilce çıkıyor. Bu yeni kremler bir sürü 
kremin yapacağı iși yapıyor renk eșitliyor, 
lekeleri açıyor, güneșten koruyor.

IVANA’DAN
      KADINLARA
   ÖNERİLER

Röportaj: Aslı Delikara
Fotoğraflar: Ceylan Özdemir

Mekan: Essporto Health & Fitness Club / MetrocityFORMDA KALMAK İÇİN
GÜNDE 2 SAAT
SPOR YAPIYORUM
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Formumu korumak için balık, et, çiğ 
sebze yer, sofradan doymadan 
kalkarım

Hiç ekmek yemem, tatlı yemem gibi bir șey yok. Azar azar. 
Bir gün hamur iși tükettiysem 3 gün tüketmiyorum.

Bir tane hayatımız var. Tabii ki pizza, makarna, börek 
seviyorsam yiyeceğim. Ama her gün değil, dozunda 
tüketmek önemli.  Ekmek diyelim șu anda yemiyorum ama 
tatile çıktım güzel ekmekleri olan bir yere gittim mi yerim. 

Doymadan kalkmak lazım. Burada yine porsiyonlar insaflı, 
insan da doldurduğu yada satın aldığı tabağı bitirmek 
istiyor. O yüzden küçük porsiyon ve az yemek sipariș 
edilmeli. Vücut doyduğunu sonradan anlıyor. 

Diyetisyenim yok, beslenme programımı kendim 
ayarlıyorum. Yemek yaparım. Her türlü zeytinyağlı ve kuru 
fasülye. Dolma, et yemekleri bunlar zaten Sırbistan’la çok 
benzeșiyor. Sulu yemekler ve çorba çok pișiriyorum. 

Her yaz iki ay Fethiye’de detoks yaparım
Bu dönemde çok su içiyorum. Ağır hiçbir yemek 
yemiyorum. Sadece sebze; roka, maydanoz gibi çiğ çiğ ot, 
çorba ve balık. 

Yurdal’ın (eski eși) Fethiye’deki oteli var, oraya gidiyorum bu 
dönemde. 

Yüzüyorum, ağırlık çalıșıyorum, ormanda koșuyorum. 
Tuttuğun zaman çok sert oluyor kaslarım, Rambo gibi 
dönüyorum İstanbul’a, aslında o kadar kaslı olmayı 
sevmiyorum. 

Yurdaer zamanında gece gezmesine çok çıktım, 
artık pek çıkmıyorum
Gece hayatımın yerini oğlum aldı. En büyük eğlencem 
Ateș. Onunla oyun oynamak, resim yapmak, yemek 
yapmak… Onunla zaman daha güzel geçiyor.  

Türk Kadınını İtalyan gibi görmek istemiyorum
Kadın her yerde önce temiz olmalı, bakım sonra gelir. 
Bakım da sadece ne diș fırçalamak ne saç boyatmak 
baștan așağı bakımlı olmalı. O zaman daha genç, 
güzel görünüyoruz, parlıyoruz, kendimize güvenimiz 
artıyor. 

Türk kadınında saç inanılmaz 
güzel. Kalın telli, mükemmel 
saçları var. Kașları da öyle.
 
Esmer, koyu tenli kadınlar sarıșın olmaya çalıșıyor, 
hem saçlarını yakıyorlar, hem o çıtçıtlar, boncuklar 
falan kötü görünüyor.  Kașlardaki dövmeleri de 
sevmiyorum.

Burada bir doğu etkisi var, takıp takıștırmak çok 
seviliyor. Türkiye bu iște. Türk kadınını İtalyan gibi 
görmek istemiyorum, varsa doğasında bir gösteriș, 
bunu yașasın, o kokoșluk güzel ama daha doğal ve 
uyumlu olmak kaydıyla.

Cildime zaman zaman vitamin enjeksiyonu 
yaptırıyorum. Çok da uğrașmıyorum yüzümle.   

EGZERSİZ 
YAPARKEN DE
    ȘIK OLMAK
         MÜMKÜN...

 Kıyafet öncelikle rahat olmalı. 

 Bol paça hoș değil, bacakları 
biraz kaldırsanız paçalar dizlerinize 
düșer, tayt giymek lazım. Eğer kilo 
fazlanız varsa bunu örtecek uzun bir 
tișört giyin ama bol eșofman giymeyin. 

 Baktınız karșınızda hoșlandığınız 
birisi var, o tișörtün yakası biraz sağa 
düșebilir, omuzunuz çıkabilir :)

 Spora makyajlı gelinmez. Ciddi 
biçimde terliyorsunuz. Sadece suda 
akmayan rimel sürülebilir.

 Parfüm sürüp gelenler bir de 
terliyorsa çok fena. 10 kadın var 10 
farklı koku. Deodorant yeter. Temiz 
kokmak çok daha güzel.
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M-ONEP KLİNİKLERİ BESLENME UZMANI BANU EROĞUZ DEMİRÖZÜ

BAȘ AĞRILARI VE BESLENME
Baș ağrısının tedavisi ile ilgili yapılan araștırmalarda özellikle 
migren hastalarında vücudun enerji üretim metabolizmasının 
ve bu metabolizmada önemli bir rolü olan mitokondriyal 
fonksiyonun bozulmuș olduğunu gözlenmiștir. Yapılan 
araștırmalar tıbbi tedavinin yanı sıra mitokondriyal aktiviteyi 
destekleyecek tarzda beslenmen programının tedavinin 
bașarısını artırabileceği üzerinde durulmaktadır.
Tüm B grubu vitaminler ancak özellikle B2 (riboflavin) 
vitamininin migren görülme sıklığını %50’ye varan oranlarda 
azalttığı bildirilmektedir. Karbonhidrat, protein ve yağların 
metaboliz-masında önemli rolü olan riboflavin bir enerji 
sistemi düzenleyicisidir. Günlük gereksinimi 1-1.5 mg 
arasındadır. Suda eriyen bir vitamin olduğundan yiyeceklerin 
pișirme sularının atılması kayba sebep olur. Yüksek ısıya ve 
ıșığa da duyarlı bir vitamin olduğundan pișirme ve bekletme 
așamalarına dikkat edilmezse kolaylıkla vitamin kaybı olușur. 
Yoğurdun suyu da B2 den yana çok zengindir ve kesinlikle 
dökülmemelidir. En önemli kaynakları karaciğer, et, süt ve 
ürünleri, yumurta, peynir, balık, yeșil yapraklı seb¬zeler ve 
tahıllardır.
Magnezyum içeren besinleri tüketmek de tedaviyi destekleyici 
olarak tavsiye edilmektedir. Magnezyum vücutta hem enerji 
metabolizmasının hem de kas ve sinir sisteminin düzenli 
çalıșmasında rol alır. Sinir sisteminin așırı duyarlılığının 
kontrol edilmesine yardımcı olarak özellikle menstruasyon 

Eğer kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız bunun 
sebebi beslenmenizde doğru seçimler yapmamanız olabilir. 
Vücudun enerji metabolizmasında görev alan besinlerin 
yeterli ve dengeli alınması enerji düzeyinizi artırarak hem 
fiziksel hem de sürekli bitkin hissetmenizden kaynaklanan 
duygusal yorgunluğunuzu azaltacaktır. Enerji veren besinleri 
ana bașlıklar halinde incelersek:

B12 DEN ZENGİN BESİNLER
Vitamin B12 enerji düzeyinin artırılması açısından önemli bir 
vitamindir. Hafif düzeydeki yetersizliğinde bile anemi, halsizlik, 
depresyon ve cinnet görülebilir. Uzun süreli ve yüksek 
düzeylerdeki yetersizlikler ise kalıcı beyin ve sinir sistemi 
hasarlarına sebep olabilir. Doğal yollardan almak için hayvansal 
kaynaklı besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle kum 
midyesi bașta olmak üzere ıstakoz, istiridye, yengeç gibi 
kabuklu deniz hayvanları, karaciğer, havyar, ahtapot, balık, 
kırmızı et, peynir, yumurta B12 den zengin besinlerdir.

TAM TAHILLI BESİNLER
Karbonhidrat eneri sağlanmasında baș aktördür. Ancak 
tüketilecek karbonhidratın yavaș emilen formda olması kan 
șekerinin hızlı yükselip hızlı düșmesine engel olur. Bu sayede 

uzun süreli ve kaliteli enerji üretilmesini sağlar. Tam tahıllı 
besinler yüksek oranda posa içeren karbonhidrat kaynaklarıdır. 
Bu sayede vücuda uzun süreli enerji desteği verirler çavdar, 
yulaf, buğday, arpa ve bunlardan elde edilen rafine edilmemiș 
unlar, bulgur, kahverengi pirinç akla ilk gelen tam tahıllı 
besinlerdir.

TİROZİN İÇEREN BESİNLER
Tirozin beyinde dopamine, epinefrin ve norepinefrin sentezlen-
mesi için kullanılır. Nörotransmitter düzensizliğinden kaynakla-
nan rahatsızlıkların düzeltilmesinde kullanıldığı gibi enerji 
düzeyinin artmasında da görev alır. Yoğurt, soya, avokado, 
badem tirosinden zengin besinlerdir. 

DEMİRDEN ZENGİN BESİNLER
Demir yetersizliği bașta yorgunluk ve bitkinlik olmak üzere 
çarpıntı, nefes darlığı, anemi, soğuğa karșı hassasiyet, 
iștahsızlık, konsantrasyon bozukluğu ve zihin fonksiyonlarının 
zayıflamasına yol açar. Demir, kan hücreleri aracılığıyla vücutta 
oksijenin tüm hücrelere tașımasında görev alır. Bu sayede 
enerji düzeyini artırarak yorgunluğu azaltır. Kırmızı et, yumurta 
sarısı, koyu yeșil yapraklı sebzeler, üzüm, istiridye, karaciğer 
demirden zengin besinlerdir.

Baș ağrısı toplumda en sık görülen șikâyetlerin 
bașında gelmektedir. Türk Nöroloji Derneği 
toplumun yüzde 90’ının baș ağrısı șikâyeti 
olduğunu vurgulamaktadır.   

dönemi gerginliğinin ve baș ağrılarının azalmasına yardımcı 
olur. Magnezyumun en iyi kaynakları kuru baklagiller, yağlı 
tohumlar, tam tahıllar, muz ve koyu yeșil yapraklı sebzelerdir.

Aynı șekilde coenzimQ10 de vücudun enerji üretiminde ve 
damar sağlığının korunmasında önem tașır.  Bunu güçlü 
antioksidan özelliği sayesinde mitokondriyi destekleyerek 
yapar. Bu sebeple de baș ağrılarının tedavisinde destek 
olarak alınmasının olumlu etkisi üzerinde durulmaktadır. En 
iyi kaynakları yumurta, ton balığı, brokoli ve ay çekirdeğidir.

Baș ağrılarını özellikle migren tipi ağrıları 
tetiklediği düșünülen bazı besinler olmakla 
beraber; bu durum her hastada farklı olabilmek-
tedir. Önemli olan kișinin ağrısını tetikleyen 
maddeyi kendisinin bulup, keșfetmesidir. Ancak 
genel olarak üzerinde ortak karar olușmuș bazı 
besinler șöyle sıralanabilir:

Fermente olmuș besinler, turșular, MSG ya da 
Çin tuzu denilen çeșnileri içeren besinler

Konserveler, çikolata, kuruyemișler, fıstık 
ezmesi 

Tyramine içeren besinler (kırmızı șarap, 
olgunlașmıș peynirler, tütsülenmiș besinler, 
tavuk ciğeri,  incir, bazı kuru baklagiller)

Avokado, muz, turunçgiller, soğan

Nitrit nitrat içeren besinler yani her tür 
ișlenmiș et ve șarküteri

Mayalanmıș süt ürünleri (tüm peynir türleri 
ama özelikle olgunlaștırılarak yenilenler). 

Sütün az yağlı ve yağsız içilmesinin baș 
ağrısını daha az tetiklediği tespit edilmiștir. 
Peynirlerden ise krem peynir, lor peyniri (aynı 
șekilde ricotta), süzme peynir ve Amerikan 
peyniri gibi mayalandırılmadan tüketilen 
peynirler yenebilir. 

Baș ağrılarının bir diğer önemli sebebi de kan 
șekerinin düșük seyretmesidir. Bu sebeple ana 
öğünlerin arasının en fazla 4 saat olmasına; 
aralarda ise mutlaka sağlıklı atıștırmalıklar 
tüketmeye dikkat edilmelidir. Hipoglisemi teșhisi 
alınmıșsa bu konuda mutlaka bir diyetisyen 
tarafından beslenme programının düzenlenmesi 
gerekmektedir.

ȘU BESİNLERDEN İSE UZAK 
DURMANIZDA FAYDA VAR

ENERJİ VEREN BESİNLER
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INSTAGRAM
YARIŞMASITRX 

1 Nisan - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenecek TRX Türkiye Instagram 
yarıșması bașladı! Sen de TRX ile en yaratıcı fotoğrafı çek, sonra Instagram’da 
bu fotoğrafını #trxturkiye hashtag’i ile paylaș, ödülü kazan. Yarıșma sonunda 
TRX’in kurucusu Randy Hetrick en yaratıcı fotoğrafı seçecek ve kazanan bir 
adet TRX Home Kit kazanacak. Bu șanslı kiși sen olmak istiyorsan vakit 
kaybetmeden fotoğraf çekmeye bașla! Ne kadar çok fotoğraf paylașırsan o 
kadar çok șans elde edersin! 

TRX ile EN YARATICI fotoğrafını çek, 
#trxturkiye hashtag’i ile Instagram’da paylaș
büyük ödülü sen kazan!

INSTAGRAM’DA TRX
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Tırmanmak; kimi zaman yüzlerce metre yükseğe, kimi zaman 
deniz kıyısındaki bir kayalığa, kimi zaman dağlardan kopmuș 
kaya kütlelerine…
Tırmanıș doğal bir spordur. İçgüdülerin eğitimi, modernize 
edilmesi, kimlik kazanmıș halidir.

Bebek ebeveyninin vücudundan yukarıya doğru tırmanır, 
kendine uzatılan bir parmağı sıkıca kavrar… 
İnsanoğlu birçok temel vasfını yitirdiği gibi tırmanıșı da 
yetișkinliğine tașıyamaz. Kapı eșiğine, ağaçlara ve duvarlara 
tırmanan çocuklar büyüdüğünde șehir hayatının getirdiği 
konfordan vazgeçemezler. Merdiven çıkmayı bırakın, 
arabalarını bile evlerine en yakın yere park ederler.

Tırmanıș, hiçbir teknik öğrenmeden bașlana-
bilen nadir sporlardandır. Kiși kayanın girinti, 
çıkıntı, oyuklarını veya bir tırmanıș duvarının 
tutamaklarını görüp neyi tutacağını, nereye 
basacağını belirler ve tırmanır. 

Böylece bireyin kendi tırmanıș macerası da bașlar…
Önce dağların dik duvarlarını tırmanmak istedi maceracı ve 
entelektüel aristokratlar. Bir kaya yüzünde önden giden 
tırmanıcı, en iyi tırmanan ve en cesur olanıydı, ona “lider” 
dediler… Kayanın oyuk ve çatlaklarına özel yapım teknik 
malzemeleri sıkıștırıp emniyet alıyorlardı. Düștüğünde en çok 
risk alan da yine lider tırmanandı. Lider tırmanıcı uygun bir 
sete geldiğinde emniyet için bir istasyon kuruyor ve arkadan 
gelen tırmanıcının emniyetini alıyordu. Alttan gelen tırmanıcı-
ya “artçı” dendi, düștüğünde çok problem yașamıyor, ipte 
asılı kalıyordu…

Liderin macerası günümüzde, çok uzun olma-
yan ama zorluğu tartıșılmaz derecede yüksek 
kaya yüzeylerinde devam ediyor. Artık tek 
önemli șey, daha küçük tutamaklar ve basa-
makları kullanarak, 20–30 metrelik bir kaya 
yüzeyini düșmeden çıkabilmek…

Günümüzdeki branșlașma öylesine çeșitlendi ki. Kimi 
tırmanıcılar bundan yaklașık 20 yıl önce denizden yükselen dik 
kayalara emniyetsiz tırmanmayı düșündüler. Çocukluktan gelen 
heyecanlı bir oyunu, bir tırmanıș macerasına çevirdiler. İp yok, 
malzeme yok, emniyet yok. Kaya, deniz ve tırmanıcının bir 
araya geldiği heyecanlı bulușma… Buna “deep water 
soloing” veya “psicoblock” denildi. Daha çok heyecan ve 
daha çok deniz seven tırmanıcılar için!

Sürekli ip, malzeme ve uzun kaya duvarları tırmanan mace-
racılar 3–5 metrelik kaya bloklarında da bu ișin yapılabileceğini 
deneyimlediler. Yaklașık 100 yıl öncesine dayanan, daha sonra 
da kaya tırmanıșı için antrenman yöntemi olarak yapılan 
“bouldering” branșı da böyle oluștu. Șu anda 4–5 metrelik 
yüksekliğe sahip bir kaya bloğuna tırmanabilmek için yıllarca 
antrenman yapılabiliyor. Zorlukları anlayabilmek için öncelikle 
tutamakları görebilmelisiniz, o kadar küçük ki! Eminim ki bir 
insan, bu tutamaklara basmayı bile düșünmek istemeyecektir. 
Bouldering’de de düșmelere karșı emniyet tedbiri olarak kalın, 
sert süngerden yapılan ‘crash pad’ adında malzemeler 
kullanılır. Ayrıca altınızda güvendiğiniz bir partner, düșüșünüzü 
yumușatmak ve vücudunuzu düzeltmek için hazır bulunur. 
Bouldering günümüzde malzeme ihtiyacının az olması, rotaların 
zorluklarının bir nevi ‘konsantre’ olușu, ve sporcuya fizyolojik 
limitlerini üst düzeyde zorlayabilme imkanı vermesi dolayısıyla 

tırmanıșın en çok tercih edilen branșlarından biri haline 
gelmiștir.

Daha önce söylediğim gibi tırmanıș yüzyıllardır içimizde 
tașıdığımız doğal bir dürtüdür.
Dolayısıyla günümüzde tırmanıș sadece doğada yapılmıyor. 
Sporcu, insanoğlunun yaratıcılığı sayesinde her yere tașıyor: 
tırmanıș duvarları, köprü altları, viyadük ayakları, binalar, 
gökdelenler, vs… Salonda yapılan tırmanıșlara “indoor 
climbing”, binalara, eski yapılara, gökdelenlere yapılan 
tırmanıșlara da “urban climbing” deniliyor.
Gördüğünüz üzere spor geliștikçe, sınırlarını așıyor. İlerledikçe 
sadeliğe yaklașıyor, geçmișiyle bulușuyor. Bu sizce de çok 
insani değil mi?

Bu açıdan bu spor doğada olmayı, insan sevgisini ve çevre 
bilincini de içinde barındırır. Sporcu kendini çevresinden 
soyutlayamaz. Varolușun bir gerekliliği olarak çevreyle, doğayla 
ve diğer insanlarla iyi ilișkiler kurar. Tırmanıș, farklı coğrafyalar-
da olmayı da içinde barındırır. Sosyal yașam tırmanıșın 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Tırmanıcı gittiği birçok farklı 
bölgede, insanların yașam tarzlarına, dünya görüșlerine de 
saygı gösterir ve onları anlamaya çalıșır. Bu, tırmanıș sporunu 
zenginleștiren en önemli etkenlerden biridir.
Kimi zaman Anadolu’nun bir tașrasında, kimi zaman Alplerin 
eteklerinde, kimi zaman tırmanıșın bașladığı bir kültürde… 
Tırmanıcı adaptasyonu yüksek bir sporcudur, empati kurmayı 
iyi bilir. 
Daha doğrusu tırmanıcı bir sporcudan öte; uğruna yașayacağı 
amacı, hayat felsefesi haline getirmiș bir misyonerdir. 
Yani tırmanıș, insanoğlunun yüzyıllar öncesinden günümüze 
tașıdığı bir mirasın, yașam biçimine dönüșmüș halidir.  
Yani tırmanıș, insanoğlunun yüzyıllar öncesinden günümüze 
tașıdığı bir mirasın, yașam biçimine dönüșmüș halidir.  

UĞUR YILMAZ

MİLLİ TIRMANIȘÇI 

TIRMANMAK; Kimi zaman yüzlerce metre yükseğe, 
kimi zaman deniz kıyısındaki bir kayalığa, kimi 

zaman dağlardan kopmuș kaya kütlelerine…

Kaynak:

İÇGÜDÜLERİN MODERN
SESİ TIRMANIȘ
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NEDEN ORİJİNAL TRX KULLANMALIYIM?

Çok önemli özelliklerinden biri de sporseverleri hemen çeken 
bir cazibeye sahip olması ve antrenman yapmak için inanılmaz 
bir motivasyon yaratması. TRX’i kusursuz bir spor salonuna 
götürdüğümde bile, birçok kișinin hemen ilgisini çekiyor ve 
insanlar TRX’le bir șeyler denemek istiyorlar.

Birçok yerde antrenman yapabilmenize olanak sağlıyor. 
Bilhassa bizim gibi sık seyahat eden, uzun süre doğada kamp 
yapan sporcuların genel antrenman düzeylerinin düșmesini 
engellemek için mükemmel bir olanak sunuyor. 

Genel antrenman öğelerinin yanı sıra, birçok özelleșmiș 
çalıșma da yapabiliyorsunuz (Her branșın ihtiyaç duyduğu genel 
ve özel çalıșmaları yapabilme imkânı sunuyor.

TRX’in en önemli katkısı, vücut stabilizasyonu-
mu artırdı. Baskı kuvveti, denge, koordinasyon 
özellikleri üzerinde önemli katkısı oldu. 

TRX’in size, vücudunuza ve yașamınıza ne gibi katkıları 
oldu?
En önemli katkısı, vücut stabilizasyonumu artırdı. Baskı kuvveti, 
denge, koordinasyon özellikleri üzerinde önemli katkısı oldu. 
Çünkü TRX’de çalıștığım birçok egzersizin temeli, sinir-kas 
etkinliğini artırmak üzerine oldu. TRX, stabil bir araç 
olmadığından dolayı, yapılan hareketler daha çok motor nöronu 
devreye sokmaya teșvik eder. Bu da kendi branșım olan spor 
tırmanıșta daha komplike ve zor hamleleri bașarabilmeme 
önemli katkıda bulundu.

Özellikle abdominal ve bel bölgelerinde güçlenmeyi hızlandırdı. 
Çünkü TRX’te yapılan birçok egzersiz vücudun merkez 
bölgesinin aktif çalıșmasıyla gerçekleșmektedir. Abdominal ve 
bel bölgesinin (erektor spina ve derin spinal kaslarının) 
güçlenmesi gerek günlük hayatınızda, gerekse sportif 
aktivitelerde sporcunun verimini artırır, sakatlıkların önlenme-
sine yardımcı olur.

TRX sahibi olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Daha önce de belirttiğim gibi TRX çok cazip bir antrenman 
ekipmanı. Gördüğünüz anda bir șeyler denemek istiyorsunuz. 
Fakat ilk kez çalıșacakların hareketleri iyi öğrenip, egzersizin 

Bir eğitmen olarak TRX hakkındaki görüșleriniz nelerdir?
Sportif olarak baktığımızda TRX’in birçok avantajı var. 

Öncelikle kendi vücut ağırlığınızla çalıșıyorsunuz ve yapılan 
çalıșmaların büyük bölümünü fonksiyonel hareketler 
olușturuyor. 

TRX, yaș grubu olarak çok geniș bir yelpazeye hitap ediyor.  
Ayrıca her fiziksel seviye için uygun egzersiz șiddet ve kapsamı 
sunuyor.  Böylece hareketleri basamaklı bir șekilde zorlaștırma 
imkânını bulabiliyorsunuz. Ayrıca farklı antrenman 
ekipmanlarıyla kombine edilebiliyor (swiss ball, bench, serbest 
ağırlıklar vb.), bu da bize daha geniș bir çalıșma alanı yaratıyor.

șiddetini düzgün ayarlayabilmeleri gerekir. Bunun için bazı temel 
hareketleri, tekrar ve set sayılarını, dinlenme aralıklarını 
önceden belirleyip, öyle antrenmana bașlamaları daha akıllıca 
olacaktır. İmkanı olanların, TRX eğitmenleri eșliğinde çalıșmaları 
en iyisi.

Favori TRX Egzersiziniz nedir?
En çok sevdiklerim TRX ve Swiss Ball kombinasyonları… 
Olympic push up varyasyonları, Dar açıda Clock Press (Chest 
Fly), core-pull up çalıșmaları ve triceps çalıșmaları (dips ve 
triceps press down varyasyonları…) 

TRX Türkiye’nin sponsor olduğu milli 
tırmanıșçı Uğur Yılmaz, 
antrenmanlarında kullandığı TRX’in 
gelișimine olan katkılarını bizlerle paylaștı.

TRX Suspension Trainer™ ve Rip® 
Trainer gibi egzersizler fitness sektörünü 
yeniden tanımladığından beraberinde 
birçok taklitçiyi getirmiștir. Bu kötü 
yapılmıș taklitler kullanıcının güvenliğini risk 
altına almaktadır ve yetersiz bir egzersiz 
deneyimi sunmaktadır. TRXturkiye.com web 
adresinde yer alan ''Nereden Alırım'' 
bölümünde belirtilen yerlerden temin 
edeceğiniz ürünün %100 orijinal 
olduğundan emin olabilirsiniz.

TRX’in tasarımı kalite ve dayanıklılık üzerine 
kurulmuștur. Biz tıpkı dağ tırmanıș 
takımları üreticileri gibi üretimimizde 
güçlü endüstriyel malzemeler ve 
mükemmel dikiș istihdamı kullanarak 
güvenliğinize öncelik vermekteyiz. Bu 
elbette bizim için daha maliyetli olmaktadır 
ancak güvenliğiniz bizim için her șeyden 
önde geldiğinden yüksek güce dayanıklı ve 
güvenli ekipmanı bu șekilde üretmekteyiz. 
Bunun üstüne dayanıklılığı ve güvenliği 
ölçmek için birinci sınıf tasarım ve 
malzemeden üretilen ürünümüzü bir çok 
teste tabi tutmaktayız.

TRX Hesabını oluștururken istenilen bilgileri girin:
- Görünecek isminiz
- Adınız ve Soyadınız
- E-posta Adresiniz
- Șifreniz (minimum 6 karakter, mutlaka bir sembol veya sayı 
içermeli)

E-posta hesabınızda Gelen kutunuza gidin ve TRX Hesabınızı 
onaylamak için size gelen e-postadaki konfirmasyon linkine 
tıklayın.

Bașarılı olarak TRX Hesabınıza giriș yaptıktan sonra, ''Redeem 
Token'' butonuna tıklayın.
- Kutudan çıkan karttaki kodu (10 haneli) buraya yazın ve 
''Redeem'' butonuna tıklayın.
E-posta adresiniz ve șifreniz ile TRX Hesabınıza giriș yapın.

Daha sonra TRX ürününüzün üzerindeki seri numarasını yazın. 
(2 harf ve sonrasında 11 haneli numara, boșluk olmayacak 
șekilde) ve ''Redeem'' butonuna tıklayın.

Son olarak, ürünün kodu ve seri numarasını bașarılı bir șekilde 
girdiğinize dair bir konfirmasyon mesajı alacaksınız. 

Șimdi ''My Library'' bölümüne tıklayarak ürününüzle ilgili 
dijital içeriklere ulașabilirsiniz. İçerikleri site üzerinden veya 
bilgisayarınıza indirerek görebilirsiniz.

ORİJİNAL TRX’İMİ NASIL KAYIT EDEBİLİRİM?

Yandaki QR code ile TRX Training 
sayfasında yer alan ''My Locker'' 
bölümüne giriș yapın ve TRX Hesabınızı 
olușturmak için kayıt olun, bunun için 
''Sign Up Now''a tıklayın.



tırmanıșın en çok tercih edilen branșlarından biri haline 
gelmiștir.

Daha önce söylediğim gibi tırmanıș yüzyıllardır içimizde 
tașıdığımız doğal bir dürtüdür.
Dolayısıyla günümüzde tırmanıș sadece doğada yapılmıyor. 
Sporcu, insanoğlunun yaratıcılığı sayesinde her yere tașıyor: 
tırmanıș duvarları, köprü altları, viyadük ayakları, binalar, 
gökdelenler, vs… Salonda yapılan tırmanıșlara “indoor 
climbing”, binalara, eski yapılara, gökdelenlere yapılan 
tırmanıșlara da “urban climbing” deniliyor.
Gördüğünüz üzere spor geliștikçe, sınırlarını așıyor. İlerledikçe 
sadeliğe yaklașıyor, geçmișiyle bulușuyor. Bu sizce de çok 
insani değil mi?

Bu açıdan bu spor doğada olmayı, insan sevgisini ve çevre 
bilincini de içinde barındırır. Sporcu kendini çevresinden 
soyutlayamaz. Varolușun bir gerekliliği olarak çevreyle, doğayla 
ve diğer insanlarla iyi ilișkiler kurar. Tırmanıș, farklı coğrafyalar-
da olmayı da içinde barındırır. Sosyal yașam tırmanıșın 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Tırmanıcı gittiği birçok farklı 
bölgede, insanların yașam tarzlarına, dünya görüșlerine de 
saygı gösterir ve onları anlamaya çalıșır. Bu, tırmanıș sporunu 
zenginleștiren en önemli etkenlerden biridir.
Kimi zaman Anadolu’nun bir tașrasında, kimi zaman Alplerin 
eteklerinde, kimi zaman tırmanıșın bașladığı bir kültürde… 
Tırmanıcı adaptasyonu yüksek bir sporcudur, empati kurmayı 
iyi bilir. 
Daha doğrusu tırmanıcı bir sporcudan öte; uğruna yașayacağı 
amacı, hayat felsefesi haline getirmiș bir misyonerdir. 
Yani tırmanıș, insanoğlunun yüzyıllar öncesinden günümüze 
tașıdığı bir mirasın, yașam biçimine dönüșmüș halidir.  
Yani tırmanıș, insanoğlunun yüzyıllar öncesinden günümüze 
tașıdığı bir mirasın, yașam biçimine dönüșmüș halidir.  

BAR REFAELI / Model

ALESSANDRA AMBROSIO / Top Model

NATALIE COUGHLIN / Olimpiyat Yüzme Șampiyonu

GALATASARAY PROFESYONEL FUTBOL VE BASKETBOL TAKIMI

MATS JULIAN HUMMELS / MARCO REUS

BAR REFAELI’Yİ
TRX ÇALIȘIRKEN

İZLEMEK İÇİN
QR KODU OKUT

‘‘TRX ile çalıșırken
  çok mutluyum’’

NATALIE COUGHLIN’İN
TRX EGZERSİZİNİ 
İZLEMEK İÇİN
QR KODU OKUT

TRX KULLANAN
ÜNLÜLER

Profesyonel kulüplerden sporculara, ünlü top modellerden 
sanatçılara kadar birçok ünlü isim yașam kalitelerini 
artırmak adına egzersiz programlarında TRX Suspension 
Training’i tercih ediyor.

Bar Refaeli

Natalie Coughlin

‘‘Yarıșma nedeniyle seyahat ederken 
gideceğiniz yere götüreceğiniz doğru 
ekipmanı seçmek çok önemli, bu 
yüzden tercihim kesinlikle TRX, çünkü 
TRX’i sadece otel kapısına asarak her 
türlü egzersizi rahatça yapabiliyorum’’

Ambrosio, yılbașında 
düzenlenen Victoria's 

Secret Fashion Show’a 
TRX ile hazırlandı.
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CHRIS MARTIN / Müzisyen / Coldplay Grubunun Solisti

Borussia Dortmund Futbolcuları; 

SHAQUILLE O’NEAL / Amerikalı Profesyonel NBA Oyuncusu
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DİDEM SOYDAN / Model ve Oyuncu

MICHAEL PHELPS / Olimpiyat Yüzme Șampiyonu

ROBBIE WILLIAMS / İngiliz Șarkıcı ve Söz Yazarı

ÇAĞLA ȘİKEL’İ
TRX ÇALIȘIRKEN

İZLEMEK İÇİN
QR KODU OKUT

Çağla Șikel

Dolu Arslan / Fenerbahçe Eski Bireysel Oyuncu Antrenörü 

Michael Phelps
Dünya șampiyonaları ve

olimpiyatlarda toplam
37 altın madalya sahibi

‘‘Özellikle “core” antrenmanlarında TRX ile yapılan 
egzersizler oyuncularımın favorilerinden oldu.’’

‘‘Vücut ağırlığı çalıșmak
en sağlıklısı, bende

bu nedenle haftada bir
TRX yapıyorum.’’

‘‘Olimpiyatlara hazırlanırken
antrenmanlarımda TRX
kullanıyorum’’

Fernandes, denge ve core 
egzersizlerini her ortamda
TRX Rip Trainer ile yapmayı
tercih ediyor.

EDA TAȘPINAR / Tasarımcı, Manken

RAUL MEIRELES / Fenerbahçe SK Profesyonel Futbolcu

MANUEL FERNANDES / Beșiktaș JK Profesyonel Futbolcu

ZAC EFRON / Amerikalı Sinema Oyuncusu

ÇAĞLA ȘİKEL / Oyuncu, Sunucu ve Manken
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LOTIS ANTI AGING VE YAȘAM KOÇU / GÖKNUR ESER TÜRKMEN

M-ONEP NİȘANTAȘI KLİNİĞİ DERMATOLOJİ UZMANI DR. HİLAL GÖKALP 

Sağlıkla yașanan her yaș güzeldir Mutluluk Bulașıcıdır
Anti-aging yașam stilleri hızla çevremizi 
sararken güzellik anlayıșımızın genç kalmakla 
örtüștüğünü görmekteyim. Genç görünme 
arzusu ve yașlanmak ya da yașlı görünmek 
kâbusu arasındayız. Bu ikilem arasında sonsuz 
seçenekleri deneyerek geçiyor hayatımız. 
Enjeksiyonlar yaptırıyor, vitamin desteği 
kullanıyor, anti-aging kremleri sürüyoruz, 
ameliyat masalarına yatıyoruz hepsi daha genç 
ve daha genç görünmek için. Benim bir 
inancım vardır, bende olmayanı yansıtamam, 
kendime çekemem, çekim yasası gibi 
düșünün. İște güzel hissetmekte iște böyle bir 
șeydir. Her yaș ve durumda içten gelen bir 
duygudur ve kesinlikle kendini sevmekle 
bașlar. Kendini sevmek bencillik değildir, her 
ne kadar yıllarca bize böyle söylendiyse de… 

Güzel olmak adına yaptıklarımız; korku ve kaygılı isek zorlayıcı bir çabaya dönüșür. Olumlu ve 
mutlu isek yașam șeklimiz olur. Falanca anti-aging kremi kullanmazsan cildim mahvolur 
yașlanırım diye değil sağlık için cildimi korumak için kullandığımda o kremin bedenimdeki etkisi 
bambașka olacaktır. Șișmanken beni hiç kimse beğenmiyor diye değil, olmam gereken ideal 
kiloda hem bedenim hem ruhum daha hafif ve dengede olduğu için spor yapmalıyım. 
Uzmanlar, kilo almamızda hareketsizlikten daha çok mutsuzlukla yenen kalorili öğünleri daha 
etkin olduğunu söylüyor. Mutluluk bulașıcıdır. Mutlu isek spor yaparız, spor yaptıkça seratonin 
yani mutluluk hormonlarımız salgılanır ve mutlulukla daha çok hareketleniriz. Döngüyü 
olumsuzdan olumluya döndürmek bizim elimizde. 

Ruhunuzu Genç Kılmak için Öneriler;
1. Spor yapmak, ruhunuzun ve bedenimizin ihtiyacı olan seratonini bize 
verir, kısaca mutlu eder.
2. Her zaman negatif insan ve durumlardan uzak durmak
3. Bize sonsuz ve ihtiyacımız olan enerjiyi verecek doğanın içinde kaliteli 
zaman geçirmek.
4. Evimizde, ișyerindeki masamızda taze bir çiçek tahmininizden daha 
fazla sizi taze tutar.
5. Gençler ve çocuklarla ve evcil hayvanlarla geçirilen zamanlar bize 
yüksek ve kaliteli bir enerji verecektir. 
6. İnsanları ve kendimizi suçlamak yerine kabul ve affetme duygumuzu 
artırmalıyız.
7. Dans etmek ve șarkı söylemek ister sesiniz kötü olsun ya da hiç dans 
etmeyi bilmiyor olun, özgürce bedeninizi ve sesinizi kullanın en azından 
yalnızken bunu yapın, bunun için kurslara katılın.
8. Yeni șeyler öğrenin, saçma, eğlenceli ya da ișinize yarayan bir hobi 
kursu olabilir. Ne öğrendiğiniz önemli değil öğrenmek sizi yeniler.

“SAĞLIK GÜZELLİĞİN 
KARDEȘİDİR”
Sağlıklı beslenme, fitness, yüzlerce 
kozmetik ürün… Birçoğunun üzerinde 
anti aging amaçlı olduğu yazıyor. Sizce 
yașlanmayı durdurmak ya da geriye 
döndürmek mümkün mü?
Her ne kadar “anti-aging” terimi yașlanmayı 
durdurmak anlamına gelse de, günümüzde 
maalesef yașlanmayı durdurmak mümkün 
değil. Ancak kısmen de olsa geriye 
döndürmek, daha sağlıklı ve güzel 
yașlanmak mümkün.

Genç ve güzel kalmak, yașlanmamak için 
en çok dermatologların kapısı çalınıyor, 
niçin? 
Aslında anti-aging tıbbın genelini 
ilgilendiren bir konu. Ancak vücudumuzu 
tamamen saran, iç organlarımızı koruyan ve 
en büyük organımız olan deri yașlanma 
belirtilerini de ilk gösteren organımızdır. 
Dolayısıyla genç ve güzel kalmak adına 
dermatologlara bașvuru her geçen gün 
artıyor. Hastalarımızın isteği yașa bağlı 
değișiyor. Özellikle 20’li yașlardaki hasta 
grubu cildinin daha pürüzsüz olması için ya 
da dudaklarının daha dolgun görünmesi için 
bașvururken, 30’lu ve 40’lı yașlardaki 
hastalarımız sıklıkla yüzdeki ince ve derin 
kırıșıklıklar ve leke problemleri sebebiyle 
bizlere bașvuruyor. 50’li Yașlardan sonra 
ise en büyük sorun yüzdeki sarkmalar.

Güzellik kliniklerinden çıkmayan, cildine 
bakımı ihmal etmeyen birisi cilt yașını 
uzatabilir ama göremediğimiz iç organlar 
da yașlanıyor.  Beslenme her iki alanda 
da bizlere yardımcı bir çözüm gibi geliyor 
bana. Katılır mısınız?
Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Cilt bakımı 
ve benzeri ișlemler cildin dıștan beslenmesi 
ve sağlığı için önemli. Ancak tek bașına 
yeterli değil. Gerek iç organlarımıza gerekse 
de derimize gerekli besin, vitamin ve 
mineral desteğini sağlamak için beslen-

memize dikkat etmek gerek. Örneğin çeșitli 
vitamin ve mineralleri dıștan ne kadar 
sürerseniz sürün, ağızdan yeterince 
alınmadığı takdirde çeșitli deri döküntüleri 
ile karșı karșıya gelebiliriz. Ya da kansızlığı 
olan kișide deri daha soluktur ve bu 
solukluk kansızlık düzeltilmediği sürece 
herhangi bir bakım ile düzelmez. Bu yüzden 
diyetimizde besin değeri yüksek gıdalara 
yer vermek, iç organlarımız kadar derimiz 
için de son derece önemli.

Genç ve güzel bir
cildin 5 düșmanı

Güneș
Sigara-alkol
Stres
Dengesiz beslenme 
Düzensiz uyku 

BİLGİ İÇİN M-Onep Klinikleri
www.m-onep.com | Tel: (212) 247 41 40
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ȘİȘLİ ETFAL HASTANESİ / KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. FATİH GÖKALP 

Siz anti aging yani gençliğe yatırım için 
neler önerirsiniz?
Açıkçası ben genç, yașlı tüm hastalarıma 
gündelik bakımın önemini vurguluyorum. 
Kișinin deri tipine ve yașına uygun temizleyici 
ve nemlendiricileri günde iki kez kullanma-
larını öneriyorum. Çevresel yașlanmanın en 
büyük sebebi olan güneș ıșınlarından 
korunmak için de dıșarıya çıkmadan yarım 
saat önce deri yapısına uygun bir güneș 
koruyucu ürün öneriyorum. Ayrıca yaz 
aylarında özellikle gündüz 1100-1600 arası 
güneș ıșınlarına maruz kalmama konusunda 
hastalarımı uyarıyorum. Her ne kadar zor olsa 
da, gençliğe yatırım ve hayattan keyif alma 
adına hastalarıma mümkün olduğunca 
stresten uzak durmalarını tavsiye ediyorum.
Ayrıca özellikle 30’lu yașlarla birlikte 

bașlayan ince çizgiler, lekeler ve sarkmalar 
için küçük ama etkili dokunușlardan 
faydalanmalarını öneriyorum.

Spor yapan insanlar daha fazla oksijene 
maruz kalır ve vücutları daha dinç olsa da 
ciltleri erken kırıșır ve yașlı görünür 
derler. Buna katılıyor musunuz? 
Ben bu görüșe katılmıyorum. Aksine spor 
yaparak vücuduna iyi bakan insanın, cildine 
de iyi baktığını gözlemliyorum. Spor bence 
kișinin ileriki yıllar için kendine yaptığı en 
büyük yatırım. Ayrıca spor, stresle 
mücadelede de son derece önemli. 
Buradan okurlarınıza uzun yıllar iyi 
görünebilmek adına spora devam etmelerini 
ve hayata bardağın dolu tarafından 
bakmalarını tavsiye ederim.

Anti Aging kavramı daha çok vücudun 
görünen yüzü yani cildin gençleștirilmesi, 
yenilenmesi ve yeme-içme odaklı 
gündeme geliyor. Kalp damar sağlığı 
Uzmanı olarak Anti Aging sizin branșınız 
için ne ifade ediyor? 
Anti aging son yılların popüler kavram-
larından olsa da kalp damar hastalıkları 
açısından tam kelime anlamını bulduğunu 
söylemek güç. Elbette ki damar sağlımızı 
korumak anlamında yapılacak çok șey var ve 
olası kötü sonuçlar mümkün olduğunca 
geciktirilebilir. Fakat tam anlamıyla damar 
hastalıklarında geri dönüșün günümüzde 
bilimsel bir yöntemi bulunamadı. Gelecekte 
birtakım kök hücre, gen terapileri vs. 
yöntemlerle kozmetik alanında olduğu gibi 
dramatik iyileșmeler sağlanabilir fakat bunlar 
tam bugün için pratikte uygulanabilir 
gözükmüyor henüz.

Kalp damar rahatsızlıklarının yol açtığı sorunların günümüzde ölüm sebeplerinin bașında 
geldiği söyleniyor.  Neden diğer organlar değil de kalp ve damar bu kadar önemli? 
Bunu benzetmeyle açıklamak yanlıș olmaz. Çünkü kalp aracın motoru, temelde kaslardan olușan 
bir pompa. Dikiz aynanız kırılsa yola devam edebilirsiniz ancak motor durursa herșey durur. :)

Kalp ameliyatı olup karakteri değișen 
insanlar șehir efsanesi mi? Böyle bir 
olasılık var mı, varsa nereden kaynak-
lanıyor? 
Hayır değil. Gerçekten bazı hastalarda 
oluyor bu durum. Çok sakin birisi asabi 
birisine dönüșebiliyor ya da tam tersi 
olabiliyor. Kalp ameliyatı esnasında vücut 
çok büyük bir stres altına giriyor. Tansiyon 
inip çıkabiliyor, anestezik maddeler 
kullanılıyor veya açık dolașıma bağlı mikro 
hava embolileri olușabiliyor. Bir de hasta 
yoğun bir ölüm korkusu duyabiliyor bazen. 
Bu durum çok sık değildir ve genellikle 
geçicidir.

Șöyle bir algı var; cildimizi; iyi bir bakım, 
kozmetik ürünlerle daha kaliteli hale 
getirebilir, yașlanma etkilerinden 
koruyabiliriz gibi. İç organlarımız, kalp 
damar sağlığımız içinse bu kadar müdahil 
olamıyoruz.  Bu yüzü genç içi yașlı 
insanlara mı dönüșeceğiz anlamına gelir 
mi? 
Bu soruya cevabım evet. Fakat yılların 
vücudumuz üzerindeki etkilerini kontrol 
etmek mümkün olabilir ve bunun için de 
çok șey yapılabilir. Cildimizde meydana 
gelen bir kırıșıklığı ya da saçımızdaki bir 
beyaz teli hemen fark edip önlem alma 
yoluna gidiyoruz ancak damarlarımızdaki bir 
problem böyle göz önünde olmadığı için çok 
geç fark ediyoruz. Bu konuda bilinçlenip 
gençlik hatta çocukluk yıllarından itibaren 
gerekli yașam stillerini benimsersek; dıșı 
genç, içi yașlı birisi olmaktan kurtulabiliriz. 
En azından ikisi arasında uçurum olușmaz.

Duyguların beyinde oluștuğunu kalbin 
duyguları göstermek için sembolik olarak 
kullanıldığı söylenir. İyi kalpli, kötü 
yürekli, kalbini çalmak, kalp gözünden 
görmek gibi birçok deyim ve benzetme 
var. Kalbin duygu dünyasıyla bağlantısı 
nereden ileri geliyor? 
İnsan heyecanlandığında, korktuğunda, 
öfkelendiğinde veya așık olduğunda beyinde 
olușan kimyasalları değil de onun 
kalbimizde olușturduğu etkileri fark eder. 
Bu sebeple modern tıp bilimi gelișene kadar 
da bu duyguların kaynağının kalp olduğu 
düșünülmüș olabilir. Fakat artık biliyoruz ki 
muhteșem bir pompa fakat așkla ilgisi yok.

“UZUN YAȘAM İÇİN KALBİNİZE İYİ BAKIN”

Bir insan kalp damar yönünden 
sağlıklı olup olmadığını nasıl 
anlayabilir? Hangi yașlarda 
hangi kontrolleri yaparak 
sağlıklı olma halini koruyabilir? 
Öncelikle kadınlar koroner damar 
tıkanıklıklarından östrojen hormonu 
sayesinde korunuyor. Özellikle menopozdan 
sonra kadınlarda damar tıkanıklıklarında bir 
artıștan bahsetmek mümkün. Erkekler ise 
20’li yașlardan bașlayarak bu hastalıklara 
yakalanabiliyorlar. Genetik geçiș önemli. 
Tabii burada șunu ayırmak lazım, küçük 
yașta akut eklem romatizması geçirmiș olan 
hastalarda kalp kapaklarında problemler 
olușabilir. Bu hastalar yılda 1 kez ekokardi-
ografi ile kontrol edilmeliler. Diğer hasta 
grubu ise öncelikle bu hastalığın en önemli 
belirtisi olan göğüs ağrısını çok ciddiye 
almalı. Bu yok ise rutin kontrollerde yapılan 
bir kan tahlili, EKG ve akciğer filmi kabaca 
yol gösteriyor. Benim kișisel önerim risk 
faktörleri fazla ise ve bir de ailede benzer 
rahatsızlıkları yașayan bireyler var ise bir üst 
așama tetkikleri uygulamaktır; efor testi, 
sintigrafi ve son yıllarda giderek yaygınlașan 
bilgisayarlı koroner tomografi gibi.

Kalp aracın motoru, temelde kaslardan olușan bir pompa. 
Dikiz aynanız kırılsa yola devam edebilirsiniz ancak 
motor durursa herșey durur.

Cildimizde meydana gelen bir 
kırıșıklığı ya da saçımızdaki 
bir beyaz teli hemen fark edip 
önlem alma yoluna gidiyoruz 
ancak damarlarımızdaki bir 
problem böyle göz önünde 
olmadığı için çok geç fark 
ediyoruz.
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Kullanmaya bașladığın günden bu yana en çok hangi 
egzersiz olanağı sizi cezbetti? 
Koray Yağmur: Kendi vücut ağırlığı ve yerçekimine karșı 
çalıșma sisteminin olması.
Bünyamin Aysoy: TRX tüm bedeni çalıștırıyor hem de 
sadece 30 dk da bu hem eğitmen hem öğrenci için çok 
cazip. 
Can Bayık: Kendi vücut ağırlığımı kullanmak benim için en 
cezbedici olandı.

Hangi egzersizler daha zorlu geldi?
KY: Suspension askısına tek ayağımızı takarak yapılan denge, 
dayanıklılık ve kuvvet egzersizleri.
BA: Tüm bölgeler için yapılan egzersizler zor ve etkili aslında.  
Öğrencilerim için en çok core bölgesinde zorlandığımızı 
söyleyebilirim. 
CB: Egzersizler içinde en zorlu olanlar bence tek kol ve tek 
bacağımı TRX’e taktığım hareketler.

TRX antremanlarınız ne kadar sürüyor? Spor geçmiși 
olmayanlarda zorlanıyor musunuz?
KY: Eğitim formatı standart, bir prosedürü var. Sabah 9’da 
bașlıyor akșam 17’de bitiyor. 8 saat sürüyor öğlen 45 dakika 
lunch var.
BA: Eğitim 8 saat bence ucu ucuna yetiyor zaman. Normal 
derslerde antrenmanlarımız en kısa 30 dk en uzun 45 dk 
sürüyor. Spor geçmiși olmayanlar için de TRX zor gelmiyor, 
yeni öğrencilerde de spora yeni bașlayanlarda da problem 
yașamıyoruz. 
CB: Eğitimlerin standart bir saati var aslında olması gereken 
saat süresi 8. Bu da TRX için aslında yetersiz ama level 1 için 
yeterli bir süre.

Ünlüler yapıyor diye duyup eğitim almak isteyenler var 
mı?
KY: Tabii ki özellikle Ivana Sert’in TRX haberlerinden sonra 
Mayıs ayında yapacağımız eğitime talepler artmıș durumda.
BA: Șu ana kadar böyle bir yorum almadım ama futbol 
takımları yaptığı için yapmak isteyenler oldu.
CB: Özel ders verdiğim üyelerimden bu gibi taleplerle eğitime 
katılanlar ve sertifika alanlar var ama çok fazla değil açıkçası.

TRX’in en büyük iddiası pratikliği 
ve çok amaçlılığı. 
Bu bir akım mı sizce? TRX pilates gibi yaygın bir 
egzersiz olabilecek mi?
KY: Kesinlikle gelip geçici bir akım değil. Aerobik, step, 
pilates gibi insanların beyninde yer edinmiș bir egzersiz 

sistemi. Askılarla bir yere bağlanıp yapılan egzersiz dendiğinde 
hemen TRX aklına geliyor insanların. Bu kola deyince insanların 
aklına Coca Cola gelmesi gibi bir olay oldu. Zaten birçok taklit 
marka ve buna benzer sistemin ortaya çıkması TRX’in gelip 
geçici bir egzersiz sistemi olmayacağının en büyük kanıtı. 
BA: Elbette bir akım ve gün geçtikçe daha da büyüyor, bence 
kısa sürede pilatesi geçecektir.
CB: Bence TRX vücut ağırlığı ile yapılan egzersizlerde bir akım 
oldu bile. Ama bir egzersiz metodu olabilir mi? Bu daha uzun 
süreçte belli olabilir. Yine de sektörde bir öncü olduğu açıkça 
ortada.

Sadece TRX ile egzersiz yapmak isteyenler bunu neyle 
birleștirse sizce yeterli olur?
KY: TRX yaptıkları günler dıșında cardio yapmaları ve 
yüzmeleri onlar için faydalı olur. Benim çalıșma sistemi: 
pazartesi- perșembe TRX gibi fonksiyonel training ekipmanlar 
ile çalıșıyorum, salı-cuma koșuyorum, çarșamba- cumartesi 
yüzme, pazar hamam – rest :)
BA: Bence her sporun kendine özgü bir yararı var, TRX’in en 
büyük iddiası pratikliği ve çok amaçlılığı. Kullanıcısı kendi 
yaptığı tüm antrenmanları ile TRX’i birleștirebilir. Açık havada 
yürüyebilir mesela ek olarak. 
CB: Aslında TRX tek bașına yeterli bir egzersiz modeli ama 
bunu cardio egzersizleri ile birleștirmek mümkün. Yüzme veya 
yürüyüș, koșu yapılabilir.

KORAY YAĞMUR CAN BAYIK

Ivana Sert’in TRX haberlerinden 
sonra Mayıs ayında yapacağımız 
eğitime talepler artmıș durumda.

Birçok taklit marka ve buna 
benzer sistemin ortaya çıkması 
TRX’in gelip geçici bir egzersiz 
sistemi olmayacağının en büyük 
kanıtı. 

BÜNYAMİN AYSOY

Siz de kendinizi bu takımda
görmek ister misiniz?
Bașvurularınızı, özgeçmiș ve iletișim 
bilgileriniz ile birlikte trx@eksweb.com 
adresine gönderebilirsiniz.

STC, GSTC ve RTC Eğitimleri Master Trainer’ıSTC, GSTC ve RTC Eğitimleri Master Trainer’ı STC, GSTC Eğitimleri Master Trainer’ı

SORDUK



TRX Suspension 
Trainer’ın Kurucusu 

Randy
Hetrick Randy Hetrick yaygın bilinen bir isim olmayabilir ancak evde 

(veya spor salonunda) onun ürünlerinden birine sahip olma 
olasılığınız oldukça fazla. Hetrick, TRX ve RIP Trainer’ın 
arkasındaki adam. Bu röportajda eski Deniz Komandosu, 
ilhamını nereden aldığını ve TRX dünyasının nereye gittiğini 
anlatıyor. 
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
12 veya 13 yașından beri bir atlet olarak büyüdüm. Üç 
yıllığına Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde okuduğum sırada 
kürek sporu yaptım ve güreșe bașladım, Komandoluğa (ABD 
özel kuvvetleri) girdiğimde giderek daha yüksek düzeyde 
güreș antrenmanlarına devam ettim. Aynı zamanda dövüș 
sanatları ile yoğun olarak ilgilendim, ağırlıklı olarak kickboks 
ve Jiu-Jitsu.
 
Randy TRX fikrini orduda geliștirdi - özel bir șeyden 
ilham aldınız mı?
Bir operasyonda görevlendirilmiștik ve uzun bir süre kalmamız 
gereken bir depoya vardık. Üzerinde olduğumuz görev profili  
için tırmanma kaslarımı nasıl eğiteceğimi düșünmeye 
bașladım. Asker çantamda șans eseri bir Jiu-Jitsu kemeri 
vardı, sanki ucuna bir düğüm atıp kapının çerçevesinin 
üstünden atmam için bana gelmiști. Barfiks çekerek elde 
edebileceğiniz șeyi elde etmek istedim ancak bunları 
yapacağım bir enstrümanım yoktu. 

Böylece, vücut ağırlığımı kaldırmak için kemeri kullanarak 
șimdi ‘power pull’ dediğimiz egzersizi yapmada kullanmaya 
bașladım. Biraz ondan biraz bundan derken bir parça elastik 
șerit kullanıp bundan sonra TRX’de gördüğünüz baș așağı 'Y' 
formunu olușturan deneyler yaptım ve TRX bu noktada 
gelișmeye bașladı.

İlk prototipler nasıl elde edildi ve ana tasarım sorunları 
ne idi? Geliștirme sırasında TRX’in șu anda fenomen 
haline geleceğini düșündünüz mü?
Komando birliğindeyken prototiplerle ilgili hiçbir sorun yoktu. 
Temelde naylondan bir 'Y' șekliydi. Onu nasıl ayarlanabilir 
hale getireceğim üzerine çalıștım ve ayak geçirme halkaları 
yapmak için naylon kullandım. Kendi araçlarımızla çalıștık ve 
sahip olduğumuz sınırlı kaynakları kullanarak yapabildiğimiz 
șeyi yaptık.

Bu ürünü sivil halka tanıtmaya çalıșırken sorunlar ortaya çıktı 
ve hemen hemen mümkün olan her sorunla karșılaștık. TRX 
Suspension Trainer șu anda en gelișmiș süspansiyon 
antrenmanı aracıdır. 

Birçok tasarım ve malzeme formuyla çalıștık. Bașlangıçta 
denediğimiz bazı malzemeler ișe yaramadı bu yüzden sonuç 
olarak bunlardan uzaklaștık ve ürünün patentini aldık, böylece 
rakip ürünler ikinci derece yöntemleri ve materyalleri 
kullanmak zorunda kaldılar.   
O zaman TRX Suspension Trainer’ın atletik eğitim ve yaygın 
senaryolardaki alıșılmıș fitness için harika bir araç olacağını 
düșündüm, ama șirketin kurulușunun bașında programın ne 
kadar genișleyeceğini ya da genel fitness piyasalarında ne 
kadar popüler olacağını fark etmedim. 

Askeri yetkililer, ilk ürünün potansiyelini kavradı mı – 
onları ve geniș spor dünyasını TRX için hazır olduklarına 
nasıl ikna ettiniz? 
Yeryüzündeki en elit birimlerden birinden gelmek yardımcı 
oldu çünkü bu TRX’e sistem içinde biraz itibar sağladı. Ama 
hayır, üretim ekibi tarafından hemen kavranmadı, ancak 
kendilerini elit sporcular olarak eğiten takım arkadașlarım 
tarafından hemen fark edildi. Üretim ekibini ikna etmek uzun, 
sancılı ve çalkantılı bir yol oldu, aynen askeri satıcı deneyim-
leri gibi.  

Röportaj: Ultra FIT Magazine

TRX Suspension Trainer șu an en gelișmiș süspansiyon antrenmanı aracıdır. 
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Hâlâ TRX ile yapabileceğiniz egzersizler buluyor 
musunuz? TRX’i ne kadar kullanıyorsunuz? Ve formda 
kalmak için bașka hangi antrenman yöntemlerini takip 
ediyorsunuz?
Hemen hemen her gün… Yeni spor ve disiplinlerde yeni 
eğitmenlerle çalıștığımız her seferinde TRX'in kapsamı 
hakkında yeni bir șeyler öğreniyoruz, TRX'i sürekli olarak 
haftada 3 kez kullanıyorum. Konsept 2’de row çalıșıyorum, 
hat üzerinde hız çalıșmaları yapıyorum ve TRX Rip Trainer’ı 
kullanıyorum. Ayrıca füzyon sınıfları yapıyorum. Seyahat 
ederken taktiksel kondisyon programlarını seçiyorum. 

Sizce TRX RIP Trainer, TRX kadar bașarılı olabilir mi?
Elbette, TRX Rip Trainer, TRX ailesinin bebeğidir ve spor 
kulüplerinde ve ticari kulüplerde önceliğe sahiptir, ancak onun 
Suspension Trainer ile benzer yolda çalıștırıldığını görüyorum. 
Bence Rip Trainer mükemmel bir karșılığa sahip sunum. 
Suspension Trainer güce, dayanıklılığa, ağır yüklü yavaș 
harekete dayanıklı iken, TRX Rip Trainer madalyonun öteki 
yüzüdür, rotasyonal hız gücü ve dinamik direnç ile ilgilidir. 
Onları bir araya koyduğunuzda, bir TRX Suspension Trainer 
satın alan kișinin mükemmel bir tamamlayıcı olduğundan TRX 
Rip Trainer almaması için hiçbir neden göremiyorum. 

Egzersiz programına süspansiyon antrenmanı eklemek 
isteyenler için tavsiyeniz nedir?
İlk gün kötü gündür, üç kez kuralı olduğunu fark edin: ilk 
seferinde kendinizi beceriksiz hissedersiniz. İkinci seferde 
beceriksiz ve ıstıraplı hissedersiniz. Üçüncü sefer ise anahtar 
döner ve iyi çalıșmaya bașlarsınız. Bașlangıçta core bölgesi, 
eklemler ve uygun biçim ile mükemmel dayanıklılık üzerine 
odaklanın.

Yapıldığını gördüğünüz en zor TRX egzersizi nedir?
TRX Burpee kesinlikle en zor metabolik egzersizdir, en zor 
core egzersizi TRX Body Saw’dur ve en zor üst vücut ise dik 
tek taraflı TRX Row’ları ve Press’leridir.

Diğer spor girișimcileri için ne gibi tavsiyeleriniz var?
1. Rekabetinizi bașlatmadan ve anlamadan önce ödevinizi 
yapın ve konseptinizden emin olun.
2. Hiçbir sorunu olmayan bir konu için çözüm 
yaratmadığınızdan emin olun. 
3. Birbirlerinin becerilerini tamamlayan iyi bir takımı bir araya 
getirmek için çalıșın. Çok sayıda antrenör ile iș olușturmak 
kolaydır, ancak her birinin kendi farklı becerilerine ve 
disiplinlerine sahip olduğundan emin olun. 

Onlarsız yapamayacak olduğunuz 6 anahtar TRX 
egzersiziniz nelerdir?
Onlar olmadan yașayamayacağım 6 hareket: 
- TRX Lunge
- Atomic Push Up
- Overhead Squat
- Power Pull
- Side Plank
- Hip Press

Kișilerin TRX eğitmenleri olmasına olanak sağlayan 
eğitim akademisinden biraz bahseder misiniz?
Her türden antrenman uzmanı için özel mesleki eğitimde 
dünya lideri haline geldik. Büyük farkla herkesten daha fazla 
ders yapıyoruz ve bu ișteki tek gerçek çok etki alanlı 
antrenman markasıyız. 

Her türden antrenman uzmanı için özel mesleki eğitimde 
dünya lideri haline geldik.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı beslenen 80 
yașında bir bireyin fiziksel performans (fitness) 
seviyesi egzersiz yapmayan ve düzensiz beslenen 40 
yașında bir bireyden çok daha üstün olabilir. 

Kilo problemi olan birçok insan, aç karnına sirkeli, 
limonlu su veya greyfurt suyu içmenin zayıflatacağını 
düșünür. Suya eklenen limon veya greyfurt, C vitamini 
içerdiğinden, güne bașlarken kendini iyi hissetmenizi 
sağlayabilir. Ancak bu uygulamanın ne yazık ki 
zayıflatıcı hiçbir etkisi yok. Üstelik boș midedeki asit 
oranı artacağından hassas midelerde rahatsızlığa 
neden olabilir.

1500 kișiden 849’u, yani yüzde 57’si sigara 
bırakmanın çevrelerinde tanık oldukları örnekler gibi 
ciddi kilo aldıracağına inanmaktadır. Ancak çalıșma-
larda sigara içerisinde bulunan nikotinin metaboliz-
mayı çok az artırdığı ve bırakıldığında da hızlı kilo 
alımına neden olmadığı bildirilmektedir. 

Pilates ve yoga gibi kardiyovasküler etkileri kısıtlı olan 
aktiviteler, etkili bir diyetle desteklenmediği sürece 
kilo kontrolü sağlamaktan oldukça uzaktır. Kilo 
vermek için kalori alımında negatif dengeye ulașmak 
șarttır. Adığınız kaloriden fazlasını harcamak negatif 
dengedir. Kilo kontrolü için de bu dengenin eșitliği 
veya sapmasının bir gün artı bir gün eksi yönde 
dengelenmesi gereklidir. 

Kumsalda yürümek asfaltta yürümekten iki kat daha 
yararlıdır. Kuma bastığınız anda ayağınız kuma dalıyor 
ve adım atmak için onu kumdan çıkarmak zorunda 
kalıyorsunuz. Kumda yürümek baldır kasları için de 
son derece yararlıdır.

Terleme ile vücuttan kaybedilen yağ değil su ve 
minerallerdir. Vücut soğuk havalarda daha çok kalori 
yakar. Nedeni soğuk havalarda vücut ısısını artırmak 
için daha fazla efora gereksinim duyulmasıdır. Daha 
fazla efor, daha fazla kalori harcaması anlamına gelir. 
Terlemek vücuttaki suyu dıșarı atar, bu yüzden ne 
kadar çok terliyorsanız o kadar çok su içmelisiniz.
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6Spor Yapmaya 
Teșvik Edecek

Bu uygulamalar size egzersizlerinizin 
kontrolünde, uyku düzen grafiğinizde ve 
her öğünde almanız gereken kalori 
hesaplamalarında yardımcı olacaktır. Bu 
nedenle kullanıcılar tahmin edemedikleri 
sağlık ve fitness sonuçlarına kolayca 
ulașabilmektedir. Yeni bir araștırmaya 
göre, akıllı telefon kullanıcılarının bește 
biri en az bir adet sağlık ve fitness 
uygulaması indirmektedir. 

Ancak uygulamaların arasında en iyisini 
ayırmak oldukça zor olmakla birlikte 
doğru sonuçlar alınamadığından, indirilen 
uygulama sadece bir buton olarak 
kalmaktadır. Bu nedenle hedeflerinize 
doğru yoldan ulașmanız, spor düzeyinizi 
artırmanız ve geliștirmeniz için bizim sık 
kullandığımız 6 uygulamayı sizlere 
anlatmak istiyoruz.

GPS yardımı ile șu sorunun cevabını vermek artık nispeten daha kolay 
‘‘Ben ne kadar yol kat edebilirim?’’ RunKeeper koșuculara hız ve 
mesafe izleme yeteneğini sağlar. Ayrıca yanında otomatik durdurma 
özelliği de uygulamada mevcuttur. (Dur tabelalarını keșfedip size 
koșarken yardımcı oluyor) Dinlediğiniz müzikten olmanıza gerek yok: 
RunKeeper kullanıcıların kendi çalma listelerini dinlemesini sağlar ve 
belirtilen mesafelerde ya da zaman zaman güncellemeleri vermek için 
müzik üzerinden konușabilir. Bu uygulama aynı zamanda MapMyFitness 
gibi popüler platformlar ile entegrasyon sağlayarak kullanıcıların Twitter 
veya Facebook üzerinden kendi egzersizlerini paylașmalarına olanak 
tanır.

LFconnect, fitness hedeflerinize odaklanmanızda ve ulașmanızda 
size yardımcı oluyor! Orijinal bilgisayarlı idman geribildirim sisteminin 
mucitleri fitness hedeflerinize ulașmanızda size yardımcı olacak 
on-the-go fitness yönetimi çözümünü geliștirdi. 
LFconnect uygulaması ile, tek yapmanız gereken cihazınızı uyumlu Life 
Fitness kardiyo makinelerine bağlamak ve harekete geçmek! 
Panelinizde izlenen gerçek zamanlı sonuçlar ‘Yakılan Kalori’ 
hedeflerinize ulașmaya ne kadar yaklaștığınızı gösterir. LFconnect 
uygulaması, LFconnect.com ve uyumlu kardiyo makineleri arasındaki 
mükemmel entegrasyon zaman tasarrufu ve idman sürecinize, 
kișiselleștirmiș programlara ve daha fazlasına güvenilir bir șekilde 
erișimenizi sağlar. 

Özel eğitmene ayıracak bütçeniz yok ancak hala salonda bir rehbere 
ihtiyacınız mı var? Nike Training Club uygulaması size en iyi çözüm. Kadın 
kullanıcı odaklı bu uygulama, 100’den fazla egzersiz ile size 
hedeflerinize bağlı olarak güç ve esneklik katar. Aynı zamanda 
kardiyo sonuçlarınızı yükseltir. Egzersiz boyunca uygulama, sesli 
ipuçları ile (kendi seçtiğiniz müzik eșliğinde) her hareket için ayrıntılı 
adımlar sunar ve video gösterileri ile sizi cesaretlendirir. Profesyonel 
atletlerin adımlarını takip etmek isteyenler için (Serena Williams ve Gabby 
Douglas dahil) Nike Training Club uygulaması size profesyonellerin 
egzersizlerini sunar.

Paofit’in görevi basittir: kapalı alan egzersizini eğlenceli kılmak. Paofit 
ile gerçek dünyadaki güzel yerleri videolar aracılığıyla gezebilirsiniz ve 
aynı zamanda videonuz içinde gerçek zamanlı farklı kullanıcılar ile 
birlikte farklı yerlerde birlikte koșma imkanı sağlarsınız. Siz onları 
görüyorken onlar da sizi görür. Paofit, gerçek dünyadan HD 
görüntülerle, 3D sanal video yeteneği ve sosyal bağlantısı ile kullanıcıya 
kesinlikle harika bir deneyim yașatıyor. Uygulama içerisinde koșu hızınızı 
ayarlayabilir ve iPad’inizle bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Çok yakında 
iphone versiyonu da çıkacak olan Paofit’i mutlaka denemelisiniz.

Sadece iPad Uyumlu

Fitbit geniș kapsamlı bir aktivite takip edici olarak hem Android hem de 
iOS versiyonları bulunan ücretsiz bir uygulamadır. Kullanıcılar uygulama 
ile birlikte günlük fiziksel aktivitelerini ve yiyeceklerini takip edebilirler. 
Sağlık durumunuzu detaylı bir șekilde görüntülemenizi sağlayan 
uygulama ücretsiz olması nedeniyle benzer uygulamalardan bir adım 
öne çıkmaktadır. Yeme alıșkanlıklarınızı takip ederek, aldığınız 
yiyeceklerden ne kadar kalori aldığınızı uygulama ile 
görüntülemek çok basit. Fitbit sağlıklı bir vücuda kavușmak için 
kullanabileceğiniz en iyi sağlık uygulamalarından biridir.

Eğer profesyonellere karșı yarıșma șansınız olsaydı ne düșünürdünüz? 
Strava ile profesyonel bisikletçilerin ne kadar iyi yarıștığını görebilirsiniz.  
Uygulama akıllı telefon yardımı ile bisiklet ile aldığınız mesafeyi ve 
hızı izler. Aynı zamanda arkadașlarınızın ve rakiplerinizin sonuçlarını 
yorumlamanıza ve onlara meydan okumanıza olanak tanır. Strava aynı 
zamanda ekipmanlarınızın hep iyi kalması için takip yașını ve durumunu 
izler. 

Ücretsiz 
Mobil Uygulama

Nike Training Club

RunKeeper LFconnect

Paofit

FitBit
Strava Running and Cycling
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Yağ oranınızı değiștirmek için sağlıklı bir yașam 
tarzına kendinizi adamalı ve istikrarlı olmalısınız. 
Ancak bu 11 ipucundan faydalanırsanız, sadece 
altı hafta içinde sonuç alabilirsiniz. Bu ipuçları, 
sağlıklı bireylerin, fazla efor sarf etmeden, daha da 
fit bir görünüme kavușabilmesi için düșünüldü.

1. Her gün 30 dakika yürüyün. Rutine girince süreyi bir saate 
çıkarabilir ve temponuzu artırabilirsiniz.

2. Çok su için. Günde 2 litre içmeye çalıșın. Yemekten önce 
içeceğiniz bir bardak su, açlığınızı derhal azaltacaktır.

3. En fazla iki bardak siyah çay ya da kahve için. Eğer șeker 
kullanıyorsanız, her geçen gün azaltmaya gayret edin. 
Hedefimiz șekeri kesmek, tatlandırıcıya geçmek değil!

4. Normal ve diyet gazlı içecekler ile meyve sularından uzak 
durun. Taze sıkılmıș olsa bile.

5. Kahvaltı için bu üç mönüden birini seçin: OMLET- 6 
yumurta beyazı, 1 yumurta sarısı. İçine mantar, yeșilbiber ya 
da istediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Omletinizi maydanoz, 
salatalık veya domates ile yiyebilirsiniz. LAPA – Bir kaba biraz 
diyet süt dökün. İçine ezilmiș bir muz ile bir bardak yulaf 
ezmesi ekleyin. Birkaç dakika pișirin. Doğradığınız bir elmayı 
lapanız ile karıștırın. MÜSLİ- Yulaf ezmesini bir gece önceden 
bir kâsenin içinde diyet süte yatırırsanız, daha yumușak olur. 
İçine taze meyveler ile ceviz ekleyin. Bütün bu menüler bir 
bardak siyah çay ya da kahve ile harika gideceği gibi size 
fazladan enerji verir.

6. Yemeklerde ekmek yemeyin! İçindeki basit karbonhidratlar, 
size așırı kalori yüklemesi yapar.

7. Bolca çiğ ya da pișmiș sebze tüketin. Buharda pișmesine 
gerek yok. Türk usulü soğan ve domates ile de pișirebilirsiniz. 
Ancak kremalı soslar ve așırı zeytinyağından uzak durun! 
Daha fazla sebze tüketmeye bașladığınızda, sebzelerde 
karbonhidrat bulunduğu için, yediğiniz pirinç ve makarna 
miktarını azaltabilirsiniz.

8. Et seçiminizi ızgara balık, tavuk ya da yağsız kırmızı etten 
yana kullanın. Köfte gibi ișlenmiș etlerden uzak durun.

9. Kızarmıș ve hazır gıdaların hepsi yasak!

10. Eğer kahvaltı ve öğle yemeği arasında acıkırsanız (ki yulaf 
sizi tok tutacağı için acıkmamanız lazım), bir kâse diyet yoğurt 
yiyin (tabii o sabah omlet yediyseniz). Rezene, havuç ve salata- 

lık gibi mevsim sebzelerinden de tüketebilirsiniz. Akșamüstü, 
meyve tabağı yiyebilirsiniz.

11. Mümkünse tatlıdan uzak durun. Eğer tatlıya çok 
düșkünseniz, sürekli olarak canınızın çekmesindense, her gün 
en sevdiğiniz tatlıdan bir parça yemeniz çok daha iyi olur. 
Küçük bir parça yiyin ve televizyonun karșısında yemeyin.

SQUAT GIRL PAYLAȘTI;
HIZLICA FIT OLUN!

squatgirl.com
facebook.com/thesquatgirl
instagram.com/thesquatgirl
twitter.com/thesquatgirl

SQUAT GIRL’ü Takip Edin!

HASTALIK HASTASI  Dennis DiClaudio 
Beden Sağlığından Șüphe Duyanların El Kitabı

Dennis DiClaudio sadece hastalık hastası sıradan bir yazar değil. Aynı zamanda 
Amerika'da tanınmıș bir mizahçı ve komedyen. Ayrıca ünlü medikal ve bilimsel 
edebiyat dergisi Elsevier'in "Bulașıcı Hastalıklar Bölümü"nün editörü ve iyi bir 
medikal yayıncı. Kitapta sık görülüp de sebebi bilinmeyen 45 fiziksel rahatsızlığa yer 
verilerek erken uyarı sisteminizi harekete geçiriyor, bir yandan da evhamlarınızla 
dalga geçiyor. 
Eğer sağlığınız konusunda hassassanız bu cep kaynağını cebinize atın ve derinizde 
minik bir kızarıklık gördüğünüzde hemen kitabı açıp ne olduğuna bakın. Ne çıktı? 
Güzel. Artık korkuyla bașınıza gelecekleri beklemeye bașlayabilirsiniz.

CAHİLLİKLER KİTABI 3 / SAĞLIK  Dr. Werner Bartens 

Kendi sağlığıyla ilgilenmeyen insan yoktur (en kötü ihtimalle sağlığımız tehlikeye 
girdiğinde ilgilenmeye bașlarız) ve vücudumuzda olan biten birçok șey sadece 
sıradan insanlar için değil bilimciler için bile hâlâ bir muammadır. “Cahillikler” 
serisinin üçüncü kitabı da, sağlığımız hakkında bilmediklerimiz ve yanlıș 
bildiklerimizle devam ediyor.
Tamamı saygın tıp dergilerinde yayımlanan araștırma sonuçlarına dayanan bulgular 
șu gibi sorulara cevap arıyor:
- Nezle, öksürük ve ses kısıklığına karșı antibiyotikler faydalı olur mu?
- Antidepresan ilaçlar intiharı önler mi?
- Yeșil çay kanserden korur mu?

KİTAP VE BLOG

www.fitsugar.com

Egzersizler, sağlıklı yașam, kilo verme, ünlülerin fitness tercihleri 
ve fitness videolarının yer aldığı bu muhteșem sitede fitness 
trendlerini takip edebilir, yeni egzersizler keșfedebilir ve sağlıklı 
yașam ipuclarını uygulayabilirsiniz. Sürekli yenilenen içeriğiyle 
hiç kaçırmak istemeyeceğiniz bu blog siteye mutlaka göz atın.

Fitness, sağlık ve mutluluk adına harika içerikleri 
bulabileceğiniz, keyifli arayüzüyle uzun süre vakit geçirmek 
isteyeceğiniz bu web sitesine bayılacaksınız. Fitness’a ve 
sağlığa dair tüm yenilikleri takip edebileceğiniz bu siteyi mutlaka 
ziyaret edin.

www.greatist.com
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Kadınlar için ayakkabıya ilaveten bir de sporcu sutyenini 
eklemek gerekiyor. Bilinçsiz sutyen seçimi ya da sutyen 
kullanmama göğüslere egzersiz sırasında binen yükü artırarak 
sarkmalara neden oluyor. Sporcu sutyenleri, sıradan sutyenler-
in aksine egzersiz sırasında göğüslere ekstra destek vermek ve 
rahat bir șekilde hareket edebilmeyi sağlamak için özel olarak 
dizayn ediliyor. Bu sutyenler sporun șiddetine göre farklı 
koruma özelliklerine de sahip. 

‘Rahatlık’ ve ‘hafiflik’ bir egzersiz kıyafetinden beklediğiniz en 
önemli özellik olmalı. Giydiğinizde içinde rahatça hareket 
etmenize izin veriyor mu? Ama tabii bunun için illa șıklıktan 
ödün vermeniz, kocaman eski tișörtlerin içinde boy göster-
meniz gerekmiyor. Hem rahatlığınızı hem de șıklığınızı garanti 
eden harika ürünler piyasada bolca mevcut. Bir de pamuklu 
ürünlerin daha sağlıklı olduğu düșünülür, ki bazı açılardan 
doğrudur da, ancak egzersiz sırasında teri emerek ağırlașır, 
kolay kurumaz, koltuk altlarınızda kocaman lekelerle itici bir 
görüntüye neden olur. Yeni teknoloji sentetik ürünler hem 
hafifliği hem de kuru kalmaları, teri dıșarı atmaları ile bence 
çok daha sağlıklı seçimler. 

Uzun zamandır spor yapıyorum önce gözümü tırmalayan kılık 
kıyafetleri sıralayalım ardından da ideal kombinasyonlarımı 
vereceğim. Erkekte: Çok kısa șort, uzun çoraplar kesinlikle 
olmamalı. Sevilen takımın forması giyilebilir, ama formayı altlı 
üstlü takım yapmayalım spor salonu futbol sahası değil. Bir de 
ciddi bir ağırlık istasyonu kullanıcısı değilseniz eldiven 
takılmasın, çok itici duruyor. Çok dar üstler de hoș durmuyor 
mahallenin body’cisi gibi değil makul darlıkta bir üst herkesi 
kurtarır. Kadınlarda da çok dekolte, tahrik edici kıyafete gerek 
yok, nihayetinde spor yapmaya geliniyor o mekana. İdeal 
kombinim: erkekte sevilen takımın forması ya da orta darlıkta 
bir tișört, altına dizin hemen üstünde olan bir șort, kısa çoraplar 
ve renkli spor ayakkabılar. Kadınlarda da uzun koyun renk 
taytın üzerine sadece göbeği açıkta bırakan, sporcu sutyenine 
benzeyen bir body çok șık duruyor. 

Egzersiz yapan birinin öncelikle yatırım yapması gereken șey 
bir çift spor ayakkabı… Hangi sporu yapıyorsanız yapın o 
sporun dinamiğine uygun, ayaklarınızı koruyup kollayacak, 
hareketlerinize uyum sağlayacak, ayağınıza çorap gibi uyacak 
bir çift ayakkabı olmazsa olmazlar arasında. Aynı ayakkabı ile 
hem koșup hem tenis oynayamazsınız. Her iki spor için 
ayakkabılar farklı özelliklerde üretilir. Spor salonlarında hâlâ 
topuklu sneaker ile egzersiz yapan kișiler görüyorum ki, 
uzmanlar bu tip seçimlerin çok yanlıș olduğunda birleșiyor.  

Fitness yaparken de șık olmak mümkün. Ancak üzerinde çok 
uğrașılmıș gibi görünen stiller spor merkezinde herkese çok 
antipatik geliyor. Bu nedenle salaș ve eforsuz bir șıklık 
hedeflenmeli. Neyse ki artık spor giyim markaları 
eșofman-tișört sıkıcılığından çıktılar; gayet yaratıcı ve zevkli 
tasarımlar üretiyorlar. Bu nedenle kadınlarda tayt ve uzun 
tișörtler ya da askılı bol body’ler favorim. Kesinlikle dapdar 
giyilmemesi taraftarıyım. Salaș ve umursamaz bir stil, hem 
kendine güvenli hem de güçlü görünecektir. Saçların ise açık 
bırakılması sporun doğasına aykırı zaten (ve yine çok 
antipatik!) Sade bir atkuyruğu yapılmalı. 

Bol kıyafetler giyilmemeli, özellikle eskiyen ve bollașan tișört 
ve eșofmanlardan uzak durulmalı. Artık piyasada birçok 
markanın spor koleksiyonları var. Vücut tipine uygun ürünler 
tercih edilmeli.  Ben özellikle renkli ürünleri seviyorum. Tabii 
egzersiz giysilerinin teri çabuk kurutması, vücudu kesinlikle 
sıkmaması ve her tür hareketi rahatlıkla yapabilmeye izin 
vermesi de önemli. Bu nedenle ne kadar rahat olursa olsun 
günlük giysiler egzersiz yaparken giyilmemeli, yapılan 
egzersiz türüne özel üretilmiș ürünler kullanılmalı. 

Kalın pamuklu ev eșofmanları bence heyecan kırıcı her iki 
cins için de. Rahat hareket edilecek likralı kumașlardan 
kıyafetler, kıyafete uyumlu çoraplar olmalı. Bandana ve 
tozluklar çok eskilerde kaldı, șimdi renkli ve vücuda oturan 
kıyafetlerin dönemi. Kadınlara bence 36 beden olmadıkça 
bermuda tayt yakıșmıyor, bu tür kıyafetler boyu da kısa 
gösteriyor. Uzun tayt ise çok kilolu olmayan hemen herkese 
yakıșır. Ayrıca Makyaj ve parfümle spora gelinmesin, ses 
çıkaran sallantılı takılar olmasın lütfen. 

Fitness yaparken
           NE GiYMELiYiZ?

Aytaç Özkardaș / Formsante Fitness Editörü

Özge Zeki / Cosmopolitan Yazı İșleri Müdürü

Serpil Çekin / GQ Sağlık Editörü

Sibel Yeșilçay / Women’s Health Yayın Yönetmeni

Jeffy Angel / FHM Yazı İșleri Müdürü

Dergilerinde her ay güzelim fitness kıyafetli modeller, bizi olmayan 
göbekleriyle egzersize davet ediyor. Moda çekimi titizliğinde seçilen 
kıyafetlerin motivasyona da sağlığa da katkısı olduğu kușkusuz.  İște 
basının renkli dünyasından spor yaparken șık olmak, salon trendlerinden 
geri kalmak istemeyenler için TRX okurlarına  tavsiyeler…
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EKS 25 YILDIR FITNESS’IN
ZİRVESİ’Nİ TÜRKİYE’YE TAȘIYOR

Hayat kalitemizi artıran birbiri ardına 
gelen çarpıcı teknolojik bulușlara Fitness 
dünyasından örnekler eklenmeye bașladı. 
Artık yeteri kadar vakit ayırmadığımız, 
ayırsak bile motivasyon eksikliği 
nedeniyle devamını getiremediğimiz 
düzenli egzersize yönelik yeni teknolojiler, 
daha eğlenceli ve bilinçli bir egzersiz 
imkanı sunarken bize uzun ve sağlık bir 
yașamın da kapılarını açıyor.
Capital 2011 listesindeki ilk 10 șirketten 
8’inin tercihi olan ve birçok patentli 
teknolojiye imza atan Amerikan fitness 
cihazları üreticisi Life Fitness’ın Türkiye 
Distrübütörü EKS Dıș Ticaret Yöneticisi 
M.Kemal Özdeș, fitness dünyasındaki 
yeni teknolojilerin bireyin kendi hayatına 
yapabileceği en güzel yatırımlardan biri 
olacağını belirtiyor.
Iphone®/Ipod® uyumlu fitness cihazları, 
egzersiz performansını gösteren doğa 
simülasyonları, bilinçli egzersiz imkanı 
sunan sanal antrenörlerle egzersiz çok 
daha keyifli ve verimli bir hal alıyor. 
Üstelik kullanıcıya sadece egzersiz 
sırasında değil, egzersiz sonrasında da 
performansın kayıt altında alınması, 
Facebook gibi sosyal mecralarda 
paylașılması ve online fitness arkadașları 
bulunması gibi imkanlar da sunuluyor.

TEKNOLOJİ VE İLETİȘİM 
OLANAKLARINDA DAHA ÖTESİ 
YOK
Life Fitness’ın yeni cardio serisi Discover; 
teknoloji ve iletișim adına fitness 
dünyasındaki tüm yenilikleri kullanıcıların 
hizmetine sunuyor. Android ișletim 
sistemli akıllı telefon, iPhone, iPod veya 
iPad’le senkronize edebileceğiniz 
Discover serisinde internette özgürce 
dolașabilmenizin yanında, doğrudan 
Facebook, YouTube, Gmail ve Twitter’a da 
bağlanabiliyorsunuz. 
Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth ile güvenli ve 
sorunsuzca bağlantı kurabileceğiniz bu 
seri; egzersiz deneyiminizi kișiselleștire-
cek, paylașacak, geliștirebilecek 
olanaklarla daha keyifli, sosyal bir 
egzersiz dünyası olușturuyor.

LIFE FITNESS DISCOVER SERİSİ

ADIMLARINIZI ÖZGÜRLEȘTİRİN
Discover SE serisi Flexstrider™ Değișken 
Adımlı Trainer bu kategoride doğal koșu 
veya hafif koșuyu en iyi șekilde taklit 
eden bir elips parçaya sahiptir. Egzersiz 
yapan kișilerin adım uzunluğunu 
koșarken seçebilmesine olanak tanırken, 
tüm vücudu düșük etkili bir șekilde 
çalıștırır. Kullanımı kolay olan Flexstrider 
ile tüm vücut egzersizlerinizi düșük 
tempo ile yapabilirsiniz. 16"LCD 
dokunmatik ekranlı Discover™ SE Tablet 
Konsol; entegre TV, internet bağlantısı, 
Lifescape™, LFconnect™ uygulaması ve 
diğer popüler üçüncü parti spor 
uygulamaları ile interaktif dersler ve 
etkileșim sunmaktadır.

BENZERSİZ FONKSİYONEL EGZERSİZ DENEYİMİ
Personal Training için benzersiz bir sistem olan Synrgy360; kullanıcıları sayısız dinamik 
egzersizi birlikte yapacakları tek bir istasyonda birleștiriyor. Sporseverlere eğlence ve sayısız 
seçeneği bir arada sunan sistem; uygun aksesuarlar, zemin kaplaması ve egzersiz 
materyallerinin bulunduğu tek ve toplu bir çözüm olanağı sağlıyor. Synrgy360 ile ACSM’nin 
‘En Trendy 20 Fitness’ listesinde, Fonksiyonel Fitness, Ağırlık Egzersizleri, Yağ Yakımı, Kișiye 
Özel Antrenman, Gruplara Özel Antrenman, Karın Antrenmanı, Boot Camp ve Spesifik Spor 
Antrenmanı gibi 8 etkinlik bir arada yapılabiliyor.

GÜNLÜK YAȘANTINIZA AYAK 
UYDURUN
SureStepSystem™ (S3) Teknolojisi son 
derece etkili AC motoru, kategorinin en 
geniș hız aralığı ve endüstrideki en 
geniș kullanım aralığını bir araya 
getirmektedir. Powermill hem egzersiz 
tutkunları, hem de egzersize yeni 
bașlayanlara uygun yoğun bir kardiyo 
aletidir. Benzer ürünler ile 
karșılaștırıldığında, Integrity Serisi 
PowerMill Tırmanıș Cihazı sektörde 
kendi sınıfı içerisinde en küçük alana 
sahip olan ve en büyük kullanılabilir 
adım alanına sahip cihazdır. Bu sayede 
Kullanıcıya hem yüksek yoğunlukta 
hem de orta yoğunluktaki tüm egzersiz 
seviyelerini sağlayabilmektedir.

LIFE FITNESS FLEXSTRIDER™ 

LIFE FITNESS SYNRGY360

LIFE FITNESS POWERMILL™ 

ENFITO
alışverişin en fit hali

Artık tüm EKS Dıș Ticaret ürünlerini
uygun taksit koșullarıyla Enfito.com’dan

online olarak anında satın alabilirsiniz!
Alıșverișin en fit hali Enfito.com!

 www.lifefitness-turkey.com
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EVİNİZDE KOMBİNE AĞIRLIK İSTASYONU
Life Fitness G4 Ağırlık İstasyonu ile evde egzersiz çeșitliliğinin keyfini çıkarın. 
G4’ün press istasyonunda 7 farklı press açısı var.  Ayarlanabilirliği ve gelișmiș 
ergonomisiyle verimli ve konforlu egzersiz keyfi anında hissedilebilir. Dayanıklı, 
akıcı hareket hissi sunan ve alan yönetimi dostu G4, sağladığı egzersiz çeșitliliği 
ile hedeflerinize ulașmada sizi sürekli motive edecek. Dahil olan aksesuarlar: 
Dönebilen lat barı, dönebilen low row barı, ab/triceps kayıșı, ankle strap, 73 kg 
ağırlık bloğu ve ağırlık bloğu kaplaması. Opsiyonel aksesuarlar: Leg press/calf 
raise ve 23 kg’lık eklenebilir kit.

MÜKEMMEL PILATES DENEYİMİ İÇİN KATLANABİLEN PEAK 
PILATES DELUXE
Özel kilit mekanizması, kolayca katlanabilen tekerlekleri ile dünyanın ilk 
katlanabilir ve tașınabilir pilates cihazı Peak Pilates. Peak PilatesSystem® 

Deluxe’de profesyonel bir pilates  stüdyosunda bulabileceğiniz en üst seviyede 
kalite ve hareket kabiliyetini bulabilirsiniz. Bu sistemde Kuleli (tower) pilates 
cihazları ile yapılan tüm çalıșmaları yapmanız mümkün.

Life Fitness; F1 Smart Koșu Bandı’nda iPhone/iPod 
uyumlu sanal antrenör ve katlanabilirlik özelliğini bir 
araya getiriyor. Sanal Antrenörle www.lifefitness.com 
adresinden kendi profilinizi olușturabilir. Dünyanın en 
popüler fitness programlarından dilediğinizi seçip 
kaydettiğiniz programları F1 Smart’a entegre ederek 
otomatik olarak çalıșmaya bașlayabilirsiniz. Sanal 
antrenörünüz aynı zamanda online bir sosyal 
paylașım ağı da sunarak size egzersiz arkadașları 
edinme, arkadașlarınızın programlarını görüntüleye-
bilme ve dünyanın dört bir yanından profesyonel 
eğitmenlerle mesajlașabilme imkanı sunuyor.

Her yaștan her seviye için uygun Life Fitness Sanal 
Antrenör hem ücretsiz, hem de Türkçe!
Life Fitness’ın ev tipinde iddialı modeli F1 Smart’ta 
katlanabilirlik özelliği de bulunuyor. Cihazın iPhone ve 
iPod’ları șarj edebilme özelliğinin yanı sıra cihazın 
kullanımı dıșında fișe takılı olduğundan devam eden 
enerji tüketimini otomatik olarak sıfıra indiren ‘Energy 
Saver’ butonu da var. Ticari modellere göre gün 
içerisinde daha az kullanılan ev tipi koșu bantlarının 
çalıșmadığı uzun sürede harcadığı enerji dikkate 
alındığında Energy Saver butonunun %90’a varan 
oranlarda enerji tasarrufu sağlayacağı tahmin 
ediliyor.
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IPHONE VE IPOD UYUMLU DÜNYADA İLK EV TİPİ KOȘU BANDI F1 SMART
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LIFE FITNESS G4

TÜM VÜCUDU ÇALIȘTIRAN CROSS-TRAINER
Life Fitness X1 Cross-Trainer özel tasarımıyla tüm vücudu bir arada 
çalıștırıyor, hedeflenen kalori yakımına daha az yorularak ulașmanızı 
sağlıyor. “Whisper Stride” özelliğiyle sessiz çalıșıyor, istediğiniz her saat 
spor yapmanızı sağlıyor.
Iphone® & Ipod ® Uyumluluğu ile Ipod / Iphone’nuzu cihazla çalıștıra-
bilme ve șarj edebilme olanağı sunuyor.  Antrenör desteğiniz de var: Life 
Fitness Virtual Trainer sitesine bağlanarak sayısız program indirebilme 
ve çalıștırabilmeniz mümkün. Bașarısı kanıtlanmıș Hill ve Random’un 
yanı sıra; direnci yavaș yavaș artıran EZ-Incline Resistance ve arazi 
koșulları simule edilerek, inișli çıkıșlı ve farklı direnç seviyelerinin bir 
arada bulunduğu Sport Training programlarıyla motivasyonunuzu hiç 
düșürmüyor.  

LIFE FITNESS X1

PEAK PILATES

Peak PilatesSystem® Deluxe’ü 
uygun taksit koșullarıyla 
Enfito.com’dan satın almak 
için yandaki QR Kodu okut!

Life Fitness X1
Cross-Trainer’ı uygun taksit
koșullarıyla Enfito.com’dan
satın almak için yukarıdaki

QR Kodu okut!

Life Fitness G4 Kombine Ağırlık
İstasyonu’nu uygun taksit

koșullarıyla Enfito.com’dan
satın almak için üstteki

QR Kodu okut!

Life Fitness F1 Koșu Bandını
uygun taksit koșullarıyla 
Enfito.com’dan satın almak 
için yandaki QR Kodu okut!



HAREKETİN EVRİMİ
HIZLI VE EFEKTİF TÜM VÜCUT ANTRENMANLARI

HER SEVİYEDE KULLANICI İÇİN UYGUN
YÜZLERCE EGZERSİZ SEÇENEĞİ

Tesisinize Katkıları
Üye Bağlılığını artırmada yardımcı
Bireysel, küçük grup yada yüksek katılımlı 
stüdyo dersleri için uygun
Minimum alan gereksinimi, maksimum 
çeşitlilik

facebook.com/TRXturkiye

twitter.com/TRXturkiye

instagram.com/TRXturkiye


