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MAI-ANC- Kebanyakar 6 dari I 0
wamta yang mengidamkan badan
langsing, tubuh selalu bugar dan
sehat, selalu salah dalam b-erolalr-
raga. Mereka hanya membakar
glikogen saat melakukan olahraea
yang setengah-setengah, belum
sampdi ke lemak ienuh. Justru'llikogen inilah yarig menyebab-
kan fasa lapar meningkat dan
leurak semakin bertump-uk.

Pakar olahraga Fakirltas flmu
Keolahragaan Universitas Negeri
Malang (UM) Dr. Sugiharto, M.S
menuturkan, tak dapat dipungkiri
lagi, gaya hidup- masyarikat
modem saat ini lebih memilih
latihantrsik yang memiliki sifat
meriyegarkan. Senam aerobik
seperti salah satunya yang se-
dang menjadi tren. Seliin d'apat
Jnlljaga kebugaran tubuh, jdga
baik untuk menunjang kesehatin
mental dan penampilan. Tubuh
pun menjadi lebih bugar.
. Menurutnya, ada beberapa
j enis olahrag a y dng cocok untuk

: W€lllt&r
"Pertama, jogging karena me-

mudahkan pola diet, atasi nyeri
me_ns$_uasi dan cegah penyusutan
otak. Kedu4 senam aerobik yang
mengurangi berat badan, menin-
gl€tkan fungsi jantung. Terallhir
yoga yang nreningkatkan kiregu
.ot91 Stau saraf dan dapat memper-
baiki stuktur tulang,;' ujamya.

Tidak main-ma-in, blahraea

menyenangkan diatas juga har-
H Ingmp,e{imbangkan Repetisi
Maksimal dangan sedikit beban
maksimum yang akan membanurk
kekualan. Seperti halnya olahraga
aerobilq bagi kaum wairita dewaia
perlu untuk mengetahui dan me-
ngukur tingkat kekuaun dirinya
lgar mengurangi risiko serangan
Jantung, gagal diet, dan mengen_
cornya otot-otot tertentu.
. Gerakan low impact d- high
rmpact merupakan bagian dari
senam aerobik berdasarkan tinekat
intensitas gerakm dan poh l6ki.
Yang mana, wanita benar-benar
hanrs rremahami kemampuan diri .
masing-msing dalam memilih low
impact dan dan high impact. Ada
takaran tertenfu dalam menentu_
kan gerakan ini berdasarkan faktor
usi4 yang nantinya berpengaruh
pada glikogen dalam nrbuh.-

Glikogen ini merdbentuk sim-
panan karbohidrrit di dalam
tubuh, yang terbentuk dari hasil
karbohidrat berlebih, dan ber-
fungsi sebagai- cadangan ener-
gi. Glikogen disimpan & hati dan
otot, apabila dibutuhkan, maka
cadangan energi ini akan diubah
kembali menjadi glukosa mela-
lui proses hi&olisis oleh sel.
. -N4, jitu olahraga yang Anda
lakukan selama ini-kuran! tepat,
maka bukan malah rneniidi
langsing, bisa jadi tubuh Anda
makin melar. (mgl/oci)


