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अनेकांना पडला आहे. वजन न च वाढलेलं असेल या िवचाराने अनेक जण चतेत आहेत.
पण वतःवर काही बंधन घालून खा यािप या या यो य सवय चं पालन केलं, घर या घरी हो यासारखे काही यायाम कार केले तर तुमचं वजन न वाढता तु ही न च िफट राहाल. िफट कसं राहता येईल या िवषयी आज या लेखातून जाणून घेऊया.लवकर िनजे लवकर उठे वजन वाढू न दे यासाठी वेळ या वेळी झोपून सकाळी लवकर उठणं गरजेचं आहे. रा ी साधारणपणे दहा वाजता झोपून पहाटे ५ ते ६ वाज या या दर यान उठ यास
तुमची झोप पूण होईल, यासोबतच तु ही वजनवाढी या सम यांपासून दरू राहाल. पहाटे लवकर उठ यानंतर सव थम शरीर डटॉ सफाय करायला िवस नका. शरीर डटॉ सफाय कर यासाठी सकाळी उठ यावर कवा े श झा यानंतर लगेच कोमट पा याम ये थोडासा लबाचा रस घालून याचं सेवन करा. पा याम ये दाल चनीचा छोटा तुकडा, एक चमचा ओवा कवा एक चमचा हळद घालून ते पाणीसु ा िपऊ शकता. असं के यानं
तुम या शरीरातील अनाव यक य बाहेर पडू न चरबी कमी हो यास मदत होईल. वजन वाढू न दे यासाठी यायाम हा एक उ म उपाय आहे. यामुळे तु ही खास यायामासाठी काही वेळ राखून ठे वायला हवा. (Weight loss Tips बटाटा असा शजवून खा, १५ िदवसांत २ िकलो वजन होईल कमी)श यतो सकाळी ७ ते ८.३० वाज या या दर यान यायाम करावा. यायामाची सु वात कर यापूव वॉमअप करायला िवस नका.
वॉमअप के यामुळे शरीरातील नायू मोकळे हायला मदत होते आ ण यायामादर यान शरीरावर अनाव यक ताण पडत नाही. रोज िकमान २५ िमिनटं यायाम करावा. २५ िमिनटांपे ा जा तवेळ यायाम करायचा अस यास काहीच हरकत नाही. पण यायाम कर याची सवय नस यास कालावधी हळू हळू वाढवावा. घर या घरी करता ये यासारखे काही यायाम कार पुढील माणे (Weight Loss: घरी बसूनही घटेल वजन, न चुकता
दररोज या ‘हे’ पाणी)खाली वाकून नाक गुड याला आ ण हातांनी पायाची बोटं धरा. हे करताना गुडघे वाकणार नाहीत याची काळजी या. हा यायाम खाली बसून देखील करता येऊ शकतो. साधारणपणे पंधरा वेळा हा यायाम के यानंतर दहा सेकंदाची िव ांती घेऊन पु हा पंधरा वेळा हा यायाम कार करा.(Double Chin डबल चन कमी कर यासाठी ५ सोपे घरगुती उपाय)पुशअ स- पोटावर झोपून हात खां ा या रेषेत सरळ राहतील
याची काळजी या. यानंतर हात आ ण पाया या मदतीनं शरीराचा वजन सांभाळा. हातातून वाकून वर-खाली असा यायाम करा. एका सेटम ये पंधरा या माणे रोज तीन सेट के यास फायदेशीर ठरेल.एअर सायक लग- हा यायाम कार पोटाचा घेर कमी कर यासाठी अ यंत उपयु आहे. याम ये जिमनीवर झोपून हातांना डो या या मागे ठे वावं. यानंतर पाय सरळ रेषेत वर उचलून सायकल चालवतोय असं समजून पायांची हालचाल
करावी.(Weight Loss Tips िह स आ ण मांडीवरील चरबी कमी कर यासाठी योगासने)सव थम ताठ उभं राहून दो ही हात समोर ठे वा. यानंतर हळू हळू गुड यात वाकून तु ही खुच वर बस यासाठी वाकत तसं बसा आ ण परत उठा. ही पूण ि या साधारणपणे दहा िमिनटं करावी. वरील यायाम कारां शवाय िविवध नृ य कारही क शकता. ल ात ठे वाथंड पाणी िपणं कटा ानं टाळा. थंड पाणी यायची इ छा झा यास माठातील पाणी
या. कोमट पाणी याय यास वजन लवकर कमी हायला मदत होते आ ण पचनि या देखील सुरळीत पार पडते.(सावधान! तु ही देखील अ त माणात साखर खाताय?)पाणी िपणं अ यंत मह वाचं आहे, यामुळे रोज साधारणपणे आठ ते दहा लास पाणी यावं. साखर आरो यास हािनकारक अस यामुळे श य होईल तकडे साखरेऐवजी गुळाचा वापर करा. आहाराम ये थनांचा समावेश करावा. डाळी, चणे, राजमा, पनीर हे थनांचे
उ म ोत आहेत. आहारात थनांचं माण जा त अस यास पा याचं सेवनसु ा अ धक माणात करावं. वजन कमी कर यासाठी संतु लत आ ण पौि क आहार घे यावर भर ावा.(Weight Loss पोटावरील चरबी आ ण वजन घटव यासाठी करा ही योगासने)मैदा, साखर, मीठ, भात यासार या पांढ या रंगा या गो चं कमीतकमी सेवन करा. तेल, तूप, बटर, िमठाई, चॉकलेट, च स, जंक फूड, पोळी, बटाटा यांसार या व तू पूणपणे
टाळू नका, पण अ तरेक टाळा.(Weight Loss: १० िदवस या लवंगचे पाणी, कमी होईल कमरेवरील चरबी)वजन वाढू न देता िफट रहा यासाठी तु ही डाएट चाट तयार क न या यानुसार अ पदाथाचं सेवन क शकता. तुम या खा या या वेळा आ ण कॅलरीजचं माण साधारणपणे पुढील माणे असावं...सकाळी ९ ते १० वाजेदर यान : ना ता (४०० ते ५०० कॅलरीज)दोन पो या कवा ाऊन ेडचे तीन लाइज, एक वाटी डाळ
कवा पालेभाजी, एक लेट सलाड (गाजर, मुळा, काकडी), साय काढलेलं दध
ै एखादा िनवडू शकता. तु ही तुम या आवडी या पदाथाचं सेवन क शकता, पण िमठाईसार या जा त कॅलरीज या पदाथाचा समावेश क नये.(Weight Loss Tips वजन कमी कर यासाठी या डाळी आहेत सवा धक फायदेशीर)मं चग (प ास ते शंभर कॅलरीज) : भाजलेले चणे-शगदाणे कवा फायबरचं माण अ धक असले या िब क टांचं
ू या पयायांपक
सेवन क शकता. या वेळेत मं चग के यामुळे दपु ारी कमी खा ं जातं.दपु ारी १ ते २ या दर यान : जेवण (३०० ते ३५० कॅलरीज)दपु ारी जेवताना एक-दोन पो या कवा एक ते दोन वाटी भात खाऊ शकता. एक वाटी आमटी कवा डाळ (पा याचं माण जा त असलेली), पालेभाजी (एक वाटी) आ ण सलाड (१५० ते २०० ॅम) याचाही दपु ार या आहारात समावेश क शकता.(करोनाला हरव यासाठी तुम या शरीराला या २ घटकांचा
पुरवठा होणे गरजेचं)मं चग (५० ते १०० कॅलरीज) : कमी साखरेचा चहा कवा कॉफ घेऊ शकता. यासोबत भाजलेले चणे, शगदाणे कवा मखाणे खाऊ शकता.रा ी ७.३० ते ८.३० या दर यान : रा ीचं जेवण (२०० ते २५० कॅलरीज)सं याकाळी काहीतरी खाणं होतंच. यामुळे रा ी कमी खा ं जातं. रा ी जेवाय या अधा तास आधी पाणी यायलं तर कमी खा ं जातं. एक पोळी, वरण, टो डिम क कवा साय काढलेलं दध
ू यापैक
काहीही खाऊ शकता. गोड खायची इ छा झा यास साधारण दोन ते पाच ॅम गूळ खावा. यामधून तु हाला १० ते २० कॅलरीज िमळतील.(संकलन- केतक मोडक, िव ा थनी कॉलेज)
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