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8 Gadgets για να γυµναστείτε αποτελεσµατικά  
Η εισβολή της τεχνολογίας στον χώρο του fitness είναι εµφανής στον επαγγελµατικό αλλά και στον ερασιτεχνικό, µαζικό αθλητισµό! Αρ-
κετά gadgets κυκλοφορούν στην αγορά µε σκοπό την παρακίνηση αλλά και τη βελτίωση της απόδοσής σας. Ας γνωρίσουµε λοιπόν οκτώ 
συσκευές που θα σας αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο βλέπετε την άσκηση!

Μετρήσεις καρδιακής 
συχνότητας

Σας προσφέρουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη βελτί-
ωση της απόδοσής σας και κυρίως για την προστασία 
της υγείας σας. Κυκλοφορούν είτε σε µορφή ζωνών που 
φοριούνται εσωτερικά στο ύψος του στήθους και συνδέ-
ονται µε ειδικά ρολόγια, είτε σε µορφή ξεχωριστών ρολο-
γιών που έχουν ενσωµατωµένες όλες τις απαραίτητες λει-
τουργίες. ∆ίνουν τη δυνατότητα να θέσετε ένα ελάχιστο, 
ένα µέγιστο και ένα επιθυµητό όριο καρδιακών παλµών, 
και να προγραµµατίσετε έτσι την προπόνησή σας ανά-
λογα µε τον εξειδικευµένο στόχο που έχετε κάθε φορά 
(αντοχή, ταχύτητα, δύναµη, κ.λπ.)

Βηµατοµετρητές

Είναι απλές και ανέξοδες συσκευές που χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγηση και την παροχή κινήτρων σωµατικής 
δραστηριότητας. Σας βοηθούν να θέτετε στόχους και 
σας δίνουν κίνητρα να τους επιτύχετε, όταν υπολείπεστε 
από το συνολικό αριθµό των καθηµερινών σας βηµάτων. 
Ένας γενικός κανόνας που ισχύει είναι πως 5000 βήµατα 
την ηµέρα αφορούν µία καθιστική ζωή, 5000-7499 µία λι-
γότερο καθιστική, 7500-9999 σχετικά ενεργή, πάνω από 
10.000 ενεργή και πάνω από 12.500 ιδιαίτερα ενεργή! 
Ανακαλύψτε λοιπόν σε ποια κατηγορία ανήκετε και προ-
σπαθήστε να βελτιωθείτε!

Μετρητές θερµίδων

Η συνολική ποσότητα των θερµίδων που καταναλώνετε 
και σπαταλάτε καθηµερινά έχει αντίκτυπο στην εµφάνιση 
αλλά και στην υγεία σας. Εξοπλιστείτε µε τέτοια µηχανή-
µατα και µετρήστε πόσες θερµίδες καίτε κάνοντας διά-
δροµο, τζόκινγκ, ανεβαίνοντας σκαλιά, κάνοντας δουλειές 

στο σπίτι ή στον κήπο, πειραµατιστείτε, βάλτε στόχους 
καθηµερινούς, αυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα. 
Απαραίτητο είναι να προγραµµατίσετε τα συγκεκριµένα 
µηχανήµατα σωστά, βάζοντας ηλικία, βάρος, φύλο, ώστε 
τα αποτελέσµατα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα.

«∆ιαστηµικά» παπούτσια

Παπούτσια µε ενσωµατωµένα τσιπάκια, µε βηµατοµετρη-
τές και θερµιδοµετρητές, µε ειδικό πάτο για να γυµνάζεται 
το πίσω µέρος των ποδιών, είναι µόνο µερικά από αυτά 
που κυκλοφορούν στο εµπόριο σήµερα. Προσφέρουν 
πολλές πληροφορίες που µπορείτε να τις εκµεταλλευτείτε 
µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή και τα 
ειδικά του προγράµµατα, καταστρώνοντας το εξειδικευ-
µένο προσωπικό σας πρόγραµµα. Αυτό που θα πρέπει να 
προσέξετε είναι πως το παπούτσι από µόνο του δεν σας 
κάνει πρωταθλητές, εάν δεν προσπαθήσετε αρκετά εσείς 
οι ίδιοι, και πως είναι καλό να είστε επιφυλακτικοί σε νέες 
µόδες και τάσεις που σας υπόσχονται τροµερά αποτελέ-
σµατα µε ελάχιστο κόπο!

Fitness κινητά
Η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της εκγύµνασης 
δεν περιορίζεται πλέον στο άκουσµα απλώς της µουσικής, 
αλλά και σε πλείστες άλλες εφαρµογές που υπάρχουν στα 
περισσότερα κινητά τελευταίας τεχνολογίας. Καταγραφή 
και παρακολούθηση του σωµατικού σας βάρους, σωµατο-
µετρήσεις, µετρήσεις αρτηριακής πίεσης, παρακολούθηση 
ασκήσεων, θερµιδοµετρητής, προεγκατεστηµένες προπο-
νήσεις φυσικής κατάστασης, απώλειας λίπους, δύναµης και 
αντοχής, είναι µερικά από τα εργαλεία των σηµερινών κινη-
τών, που προσφέρουν τεχνογνωσία και κίνητρα! Αυτό που 
µένει να κάνετε είναι να τα εκµεταλλευτείτε σωστά!

Λιποµετρητές

Η παρακολούθηση του σωµατικού σας λίπους αποτελεί 
πρωταρχικό µέληµα. Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολλά 
είδη λιποµετρητών, όπως ζυγαριές, ηλεκτρόδια, δερ-
µατοπτυχόµετρα, µε αξιόπιστα ή µη αποτελέσµατα. Η 
ακρίβειά τους είναι αρκετά αµφίβολη, ειδικά σε κάποιες 
περιπτώσεις, π.χ. σε αρσιβαρίστες, παιδιά, επαγγελµατί-
ες αθλητές, γυναίκες µε ορµονικές διαταραχές, ηλικιωµέ-
νους. Αυτό που µπορείτε όµως να κάνετε είναι να κάνετε 
τη µέτρηση πάντα µε την ίδια µέθοδο και να βλέπετε τη 
διαφορά ή όχι στο σωµατικό σας λίπος, σε σχέση µε τις 
αρχικές σας µετρήσεις!

Αυτοκόλλητα επιθέµατα
Πρόκειται για ένα αυτοκόλλητο που τοποθετείται πάνω 
στο δέρµα και µπορεί να παραµείνει εκεί για τουλάχιστον 
επτά ηµέρες. Μπορεί να καταγράψει µέχρι και 500 δε-
δοµένα ανά λεπτό, όπως κατανάλωση θερµίδων, επίπεδο 
δραστηριότητας, αριθµό βηµάτων, ακόµη και πληροφο-
ρίες για την ποιότητα του ύπνου µας. Μοιάζει µε έναν 
απλό επίδεσµο και δεν προκαλεί καθόλου ερεθισµούς.

Περιβραχιόνια

Είναι µία µικρή συσκευή που µπορεί να φορεθεί στο 
µπράτσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αλλά και κατά τη 
διάρκεια του ύπνου σας! Με τέσσερις αισθητήρες κατα-
γράφει την κίνησή σας, την ταχύτητα µε την οποία απο-
βάλλεται η θερµότητα από το σώµα σας, την αντίδραση 
του δέρµατος σε διάφορους ερεθισµούς και τη θερµο-
κρασία του σώµατός σας. Με τη βοήθεια αυτών των µε-
τρήσεων σάς δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις θερµίδες 
που καίτε, την ποιότητα του ύπνου σας, τη µέτρηση της 
έντασης της προπόνησής σας.
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