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OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO AMOR
/ '161

+ POPULARES
Com a aproximação do Dia d e São Valentim
Valentim, o Fitness Hut, primeira cadeia de ginásios premium
low-cost, mostra como a atividade física, para além de todos os benefícios já conhecidos, é um
fator coadjuvante no “jog o ” do amor.
(http://www.mulherportuguesa.com/terapias/astrologiaA lexand re J únior
únior, personal trainer & instrutor Fitness Hut explica, assim, como a prática de

e-signos/previsao-

exercício tem muitas vantagens, não só na fase da conquista, mas também para manter e

2015-para-o-seu-

fortalecer uma relação.

signo/) Previsão 2015

Segundo o especialista, para quem ainda não descobriu a sua alma gémea, pode encontrar no
exercício uma ótima solução.

Os benefícios da atividade física comprovados são vários
e, em conjunto, geram a fórmula indicada para o amor:
os destinados à saúde
aumento das defesas do organismo,
maior capacidade de resistência,

SEXUALIDADE

para o seu signo
(http://www.mulherportuguesa.com/terapias/astrologiae-signos/previsao2015-para-o-seusigno/) Conheça a
previsão 2015 para o
seu signo e obtenha
orientação no amor, na
carreira...

(http://www.mulherportuguesa.com/beleza/exerciciosfisicos/os-beneficios-da-atividade-fisica-noamor/)
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estímulo qualitativo dos órgãos e músculos do corpo

Os benefícios da

os de influência no aspeto físico

atividade física no amor

diminuição da massa gorda

(http://www.mulherportuguesa.com/terapias/astrologia-
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aumento de massa muscular,

e-signos/previsoes-

(http://www.mulherportuguesa.com

maior definição corporal

astrologicas-signo-a-

fisicos/os-beneficios-da-

signo-para-2015/)

os de melhoria do bem-estar geral

Previsões Astrológicas

atividade-fisica-no-

provocado também pela maior produção de endorfinas, uma das principais substâncias

signo a signo para 2015

responsáveis pelo sentimento de paixão.

(http://www.mulherportuguesa.com/terapias/astrologia-

amor/)

A libertação deste neurotransmissor promove a diminuição da ansiedade, alívio das tensões,

e-signos/previsoes-

Com a ap roxim ação d o Dia d e São

aumento de bem-estar físico e mental, confiança, humor e alegria.

astrologicas-signo-a-

Valentim , o F itness Hut, p rim eira

signo-para-2015/) Os

cad eia d e g inásios p rem ium low -cost,

astros reservam um

m ostra com o....

Quem p ratica exercício, sente-se, assim, mais confiante e feliz, tornando-se mais fácil gerar
relações ou melhorar as já existentes. Quem sabe não vai encontrar uma grande amizade ou o

ano especial e distinto

amor para a vida.

para cada signo. Saiba

No entanto, para quem já encontrou a pessoa que o(a) completa, “Quem g osta, cuid a ” e, neste

todas as

sentido, Alexandre recomenda partilhar momentos românticos a dois, ao mesmo tempo que se

transformações,...

preocupa com a saúde e bem-estar da sua cara-metade.
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J a ne ir o 20 , 20 1 5

Locais de extrema beleza e relaxantes, como o campo ou o litoral, enquadram longas caminhadas,
passeios de bicicleta, corridas ou umas braçadas no mar que fazem bem ao corpo, à mente e,
consequentemente, fortalecem qualquer relação.
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Afrodisíacos: o segredo
Sagitário
Pe s qu is a r

(http://www.mulherportuguesa.com/terapias/astrologiado sucesso
sucesso…
e-signos/previsoes2015-para-o-signo-

Etiq uetas :

sagitario/) Previsões

atividade física
(http://www.mulherportuguesa.com/tag/atividadefisica/)

mês a mês para o signo
Sagitário Janeiro

(http://www.mulherportuguesa.com
amor/afrodisiacos-osegredo-do-sucesso/)

AMOR: Você terá a

O Viag ra p rom ete ser a solução p ara

dia de são valentim

possibilidade de

aq ueles m ales? Mas há q uem aind a

(http://www.mulherportuguesa.com/tag/dia-de-sao-

esclarecer alguns...

p refira recorrer aos trad icionais

valentim/)
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(http://www.mulherportuguesa.com/tag/dia-dosnamorados/)
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exercicio fisico

os-homens-

(http://www.mulherportuguesa.com/tag/exercicio-

amor/deixe-o-a-

fisico/)

rebentar-de-ciumes/)
Deixe-o a rebentar de

momentos românticos
(http://www.mulherportuguesa.com/tag/momentosromanticos/)

ciúmes
(http://www.mulherportuguesa.com/amor/conheceros-homensamor/deixe-o-a-

ARTIGOS RELACIONADOS

rebentar-de-ciumes/)
As mulheres são
mestras em fazer
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ciumes! - dizem os
homens. Mas, e se
alterar...
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Conselhos para ficar em forma Truques para ganhar
motivação no ginásio
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(http://www.mulherportuguesa.com/beleza/exercicios-
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da-cabra/) 2015 é o ano
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