
A 
fi tnesz az 1980-as 
években kezdett sza-
badidős tevékeny-
ségből sportággá 
alakulni, azóta pedig 
rendkívül népszerűvé 

vált Székelyföldön is. Akár az edzőte-
remben nézünk szét, akár a virtuális 
térben, egy dolog biztosan változat-
lan: a többség divatos öltözetben 
végzi a gyakorlatokat. Fitneszruhá-
zat terén pedig van választék bőven, 
amellett azonban, hogy az edzőtermi 
tükörből visszanéző énünk ruházatát 
szeretjük minél divatosabbnak látni, 
azt sem szabad elfelejteni, hogy an-
nak elsősorban kényelmesnek kell 
lennie – hívja fel a fi gyelmet Hajnal 
Renáta személyi edző.

Csak átlátszó ne legyen

A szakember szerint sokat változott a 
sportoláshoz használt öltözet az elmúlt 
években, és egyre inkább fi gyelmen kí-
vül hagyja viselője értékrendjét. Saját 
példáját felelevenítve elmondta, gyer-
mekkorában még az egyszerű pamut 
cicanadrág és fehér póló kombináció 
volt a kedvence, ez volt a tornafelszere-
lése, és szintén ebben lépte át először 
a fi tneszterem ajtaját. Ez így is maradt 
másfél éven keresztül, majd lassan 
nyitni kezdett a fi tneszruházat felé. 

Az egyik, ami megkülönbözteti a fi t-
neszruházatot a hagyományostól, az 
az anyag, amiből készül. Az egyszerű 
pamuttól elkezdve a viszkózon ke-
resztül egészen a poliészterig nagyon 
sokféle anyagból készítenek fi tneszru-
házatot. Noha ezek között nedvszívó 
és légáteresztő képességük szempont-
jából is vannak különbségek, Hajnal 
Renáta szerint a tökéletes edzőruha 
kiválasztásánál a kényelem legyen az 
elsődleges szempont. Fontos, hogy 
az adott felső vagy nadrág rugalmas 
anyagból készüljön, de ne legyen túl 

rugalmas, hiszen akkor gyakorlatilag 
átlátszóvá válik, ami az egyik legké-
nyelmetlenebb jelenségnek számít 
az edzőtermekben. „Jobb, ha kissé 
sűrűbb szabású anyagot választunk. 
Vásárláskor általában fel is próbáljuk 
az egyes darabokat, ilyenkor pedig 
egyben tesztelhetjük is ezeket egy 
guggolással vagy előrehajlással – a 
fülkében úgysem látja senki. Ha erre 
nincs lehetőség, akkor egyszerű óva-
tos mozdulattal picit húzzuk szét az 
anyagot, így máris el tudjuk dönteni, 
hogy alkalmas-e a kiválasztott sport-
hoz” – magyarázta a személyi edző. 
Hozzátette: tévhit, hogy ennek elke-
rülésére a fekete anyagú a tökéletes 
választás. Akár színes, akár fekete 
egy nadrág, ugyanúgy lehet átlátszó 
a gyakorlatok során. Az is tévhit to-
vábbá, hogy a drágább, nemzetközi 
cégek által gyártott darabok jelentik a 
tökéletes választást. Azok is lehetnek 
átlátszóak, a titok inkább a szabásban 
rejlik. Ezért érdemes sűrűbb szabású 
darabokat választani.

Értékrend szerinti öltözet

A fi tneszruházat trendjeivel kapcso-
latosan a szakember elmondta, so-
káig a nagyon mintás ruhadarabok 
voltak a legnépszerűbbek, majd az 
egyszerű mintájúak váltották ezeket, 
a klasszikus stílus azonban sohasem 
megy ki divatból. Jelenleg az állat-
minták nagyon kedveltek. Emellett 
nők és férfi ak esetében is kaphatók 
már egymással találó ruházatok, 
azaz színekben, mintákban összeil-
lesztett nadrág és póló. 

Hajnal Renáta arra is kitért, hogy a 
nők körében jelenleg hatalmas népsze-
rűségnek örvendenek a rövid felsők, 
hiszen sokan úgy vannak vele, hogy ha 
már megvásároltak egy összeillő nad-
rágot és az ahhoz találó topot, utóbbit 
is meg szeretnék mutatni. Emellett az 

is csábító lehet, hogy a lapos hasat, 
vonzó alakot megmutassák. A hasonló 
felsőkre és a nagyon rövid nadrágokra 
azonban semmi szükség nincs a sze-
mélyi edző szerint. „Mindenki saját 
maga döntsön arról, mennyit mutat 
meg a testéből, és ne a világból érkező 
impulzusok, hanem a saját értékeink 
szerint döntsünk. Továbbá azt sem sza-
bad a szőnyeg alá söpörni, hogy a nyi-
tott öltözet provokációt jelent a férfi ak 
számára, így senki se csodálkozzon, 
ha ezt ki is nyilvánítják. Annyit mu-
tassunk meg a testünkből, amennyit 
szükséges, és amennyit az értékeink 
engednek”– mondta.

Hasznos kiegészítők

A férfi aknak egyébként az edzőtermi 
öltözködés terén is könnyebb dolguk 
van, a szakember szerint az egyszerű 
póló és – ízlés szerint – rövid- vagy 
hosszúnadrág tökéletes választás szá-
mukra. Van azonban egy olyan eleme 
az edzőtermi öltözködésnek, amelybe 
nemtől függetlenül érdemes fektetni: 
az edzőcipő. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy mindenképp a legköltségesebb 
modellt kell megvásárolni, de mivel a 
cipő befolyásolhatja a lábtartásunkat, 
fontos, hogy a választott pár sportolás-
hoz legyen tervezve, kisebb sarokkal. 
Végül az edzőtermi kiegészítőkről is 
kérdeztük a szakembert, és mint kide-
rült, a divatosság mellett a legtöbbnek 
a gyakorlati haszna is igen jelentős. A 
fi tneszkesztyű például kíméli a kezün-
ket, nem lesz bőrkeményedésünk. A 
hosszúszárú zokni néhány feladatnál 
szintén előnyös lehet, hiszen esetleges 
horzsolástól kímél meg. A nők számá-
ra pedig kimondottan ajánlott a sport-
melltartó: az enyhén push-up hatású 
a legjobb választás, amely megfelelő 
tartást biztosít és rendkívül kényel-
mes. A személyi edző zárásként el-
mondta, a kiegészítők és a kényelmes 
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Divatosan 
az edzőteremben is

Noha a rendszeres sportolásnak elsősorban 
az egészséges életmódra való törekvésről 
kell szólnia, manapság az sem elhanyagol-
ható szempont, mit viselünk az edzőterem-
ben. De milyen az ideális fi tneszruha, mire 
kell odafi gyelni a kiválasztásánál, illetve 
milyen kiegészítőkbe érdemes fektetni? Az 
aktuális fi tnesztrendekről Hajnal Renáta 
személyi edzőt kérdeztük. 
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Nyaralás Bulgáriában –
Albena Hotel Orhideya 3*

308 €/

Nyaralás a román tenegrparton
Saturn: Hotel Hora 3*

Spa hétvége Hajdúszoboszlón
Hungarospa Thermál Hotel -

Nyaralás Törökországaban
Side: Amelia Beach Resort 5*

611 € /

Irodánkban foglalhatók buszjegyek

Romániai szálláshely foglalása esetén elfogadunk üdülési jegyeket.

Hölgyeink! Tudták, hogy kollagén hiányában a szervezet 
sokkal gyorsabban öregszik? Hát tegyenek ellene!

Első lépésként térjenek be hozzánk március 1–8. között,
a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletünkbe, és kóstólják meg az új, 

citromos zamattal frissítő Kollagén italport.
Meglepetéssel, ajándékkal és nem utolsó sorban szeretettel várjuk 

önöket. Keresse a fiatalság forrását a Hargita utca 7. szám alatt.
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ruházat egy bizonyos mértékben segít 
az edzőtermi teljesítmény növelésé-
ben, illetve az is kedvező, ha az edzés 
helyett nem az átlátszó ruházatunk 
vagy a lecsúszó melltartópántunk mi-
att aggódunk. 
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