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Kirurg
vastab:

kes saavad
suveks
rannavormi?
Rannailmadeni on jäänud vähem kui neli kuud. Kuidas end nii kiiresti supervormi saada? Kirurg
Sven Troost selgitab, miks mõne dieediga kaal kiirelt tagasi tuleb ning mis on saleda kõhu saladus.
Mis on saleda kõhu saladused?
Kombineeritud treening
on kõige parem, kuid
treeningute mõju on
individuaalne. Kahekümnendates eluaastates on trenniga tulemust
lihtsam
saavutada, keskeas ei
pruugi tulemused enam
nii hästi tulla. Nii kardiokui lihastreening on mõlemad vajalikud. Kui rääkida ilusast vormist, siis aitab seda
saavutada peamiselt lihastreening. Küll aga ainult lihastreeningut ei saa teha, asjad peaksid olema tasakaalus.
Kõhulihaste välimuse määrab lisaks lihase suurusele ka lihasfastiate koostis, mis on kõigil
erinev. Mõnel on fastiad elastsemad, kuid vanusega venivad
need välja pea kõigil – mõnel
rohkem ja varem kui teistel. Selle vastu lihastreening ei aita. Lihased saab küll treeninguga
toonusesse, aga kui lihastel pole
tuge, siis kõht võib sellele vaatamata jääda ettevõlvuv.
Kas praegu veel jõuab suveks
ilusa keha vormida?
See sõltub suuresti sellest, kas
on enne tehtud sporti ja baas
on all. Kui aktiivne sportlane on
end vahepeal unarusse jätnud,
siis on kindlasti tõenäosus suurem. Kui pole üldse sporti tei-

nud, siis ei ole supervormi
saamine eriti tõenäoline, aga oluliselt paremasse vormi saab
kindlasti. Oleneb
muidugi ka eesmärgist. Keha rasvaprotsent ja üldine
toonus
erinevad asjad. Vahel kerges ülekaalus
inimene võib näha
esteetiliselt parem välja kui vormist väljas normaal- või alakaaluline.
Dr. Sven Troost

Miks mõnel on treeningsaalis
ideaalne keha, kuid minul, vaatamata treeningule ja korralikule toitumisele, ei ole kusagil
kõhulihaseid näha?
Nähtavaid kõhulihaseid pole
päris kõigil võimalik saavutada
ja klassikaline «sixpack» tuleb
välja vaid 15% inimestest. See
on anatoomiline eripära ega tähenda, et keha ei võiks sellegipoolest ilus olla. Hea vorm on
individuaalne ja ilus treenitud
keha võib olla rohkematel. Kõik
saavad enda keha paremaks
teha, kuid päris ühtemoodi tulemused ei avaldu. Sellist üht
ideaalset eesmärki ei maksa
panna.
Silmapaistvatel kõhulihastel on otsene seos lihasfastiatega, mis on mõnedel altimad
välja venima. Kui on olnud kaalukõikumisi või sisemist survet
lihastele, siis tõenäoliselt on

fastiad välja venitatud ning mõnel ei taha need enam tagasi
minna. Ka hiljem uuesti treenima hakates jääb kõht pisut ettevõlvuv. Sama kehtib ka naistel
raseduse puhul, kui kõht välja
venib. Mõnel naisel tõmbub
kõht tagasi, teisel mitte. Pärast
sünnitust võib naine veninud
fastiate korral teha küll korralikult kõhulihaseid, kuid kõht
jääb ikka ette. Lisaks võib olla
põhjus sirglihaste diastaas.
Sama mure võib kimbutada
ka mehi, kes vahepeal on söönud end ülekaalu ja seejärel alla
võtnud. Kui pole enne trenni
tehtud, siis ongi tulemus peenikesed jalad ja konnakõht.
Kui ikkagi tahaks ilusat lihast
kõhule?
Kui geneetiliselt on fastiad mittetaastuvad, aitab vaid kirurgiline sekkumine. Kirurgilistest
lahendustest aitab kehaproportsioone korrigeerida kõhuplastika. Selle meetodeid ja ulatusi on
erinevaid, aga klassikaline lähenemine on täiskõhuplastika,
mille puhul pinguldatakse nahka
ja lihaseid ning positsioneeritakse naba õigesse kohta. Lihaseid pingutatakse keskelt, tekitades selgema talje. Kõhuplastika
tegemist kaaludes on alguses
parim proovida süsteemse treeninguga paremat vormi saavutada. Paraku nahka treenida ei saa
ning liigse naha korral on ainus
viis kirurgiline sekkumine.

