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สุดยอด
ยากระตุ้น
การไดเอ็ต

เรือนร่างแบบแฟชั่นนิสต้า
ที่คุณอยากมี

โชคดีท่ีเกิดมาสวย ใช้เงินซื้อความสวยได้... ถ้าคุณยังมีความคิดแบบนี้  
คณุจะไม่มทีางแก้ไขรปูร่างตวัเองได้ ดาราฮอลลวีดูเขาพยายามกนัอย่างมาก
เพือ่รักษาเรือนร่างให้สวยเป๊ะ วธิทีีใ่ช้กค็อื ควบคมุอาหารและออกก�าลงักาย

ใส่เสื้อเหมือนกัน สวยไม่เท่ากัน

หน้าอกหนั่นนูนยกกระชับแม้ไม่สวมยกทรง สัดส่วนล�าตัวแสนดึงดูด เรียวขายาว 
เรียบเนียน... จริงอยู่ ผู้หญิงทุกคนไม่อาจมีหุ่นเหมือนนางแบบเช่นคุณจางยูนจู คุณคิมซารัง
เราสร้างรูปร่างที่มีมาแต่ก�าเนิดแบบพวกเธอไม่ได้ แต่สร้างบุคลิกที่ดีคล้าย ๆ กันเมื่อแต่งตัวได้

แค่ดรูปูท่ีพวกปาปารัสซีไ่ล่ตามถ่ายกรู้็ได้เป็นนยั ๆ  แล้วว่า ดาราฮอลลวูีดเขาออกก�าลงักาย 
กันวันละหลายชั่วโมง หมั่นดูแลตัวเองด้วยวิธีควบคุมอาหาร

ไอเทมที่แสดงออกถึงตัวตนเราได้ดีที่สุดคือ รูปร่างของเราเอง แม้จะยืดความสูง ขยาย
ความกว้างของไหล่ ยืดความยาวของขาไม่ได้ แต่เราลดเอวหนา ๆ ใบหน้าบาน ๆ ให้เล็กลง 
แก้ไขต้นขาตัน ๆ  ได้ สาวอวบต้องจัดการหุ่นให้โค้งเว้าเข้าที่เข้าทาง ส่วนคนผอมบางต้องให้หุ่น 
กระชับ ได้สัดส่วน มีมิติที่พอดี รูปร่างแบบนี้ละจะท�าให้เราสวมเสื้อตัวเดิมได้สวยขึ้น ดูดีขึ้น

วิธีสร้างหุ่นพื้นฐานให้ใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวย คือกินอาหารให้ครบหมู่และการออกก�าลัง-
กายอย่างถูกต้อง มาเริ่มด้วยการเลือกต้นแบบเพื่อกระตุ้นตนเอง เตรียมร่างกายให้พร้อมขจัด
ส่วนเกิน ปลุกพลังใจตัวเองด้วยการติดรูปเธอคนนั้นไว้ในห้อง วิธีนี้ช่วยเราไดเอ็ตได้ดีเกินคาด

หากเบื้องหลังความส�าเร็จของผู้ชายคนหนึ่งคือผู้หญิง เบื้องหลังการมีหุ่นสวย ๆ ก็คือ
ตัวคุณเองนั่นแหละSam
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หน้าอกสุดเย้ายวนของเบลค ไลฟ์ลี “Gossip Girl”  
ล่าสุดเบลค ไลฟ์ลี (Blake Lively) ครองอันดับ 1 “ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 99 คน” 

จากการคัดเลือกของเว็บไซต์ส�าหรับผู้ชายในสหรัฐอเมริกา ถ้าดูดี ๆ  จะเห็นว่าเธอไม่ได้สวย 
เลอเลิศ แต่มีเสน่ห์ตรงรูปร่างดีกับรอยยิ้มสดใสเข้ากับหุ่นสวย ๆ และสิ่งทีโ่ดดเด่นบน 
เรือนร่างงามไร้ส่วนเกินเพราะการออกก�าลังของเธอ ก็คือหน้าอกที่แสน
ดึงดูด นอกจากอวบอิ่ม หน้าอกของเธอยังยกได้รูป สวยจนต้องยอม 
ถ้าไม่ออกก�าลัง หน้าอกแบบนี้เผลอหน่อยเดียวก็จะเสียทรง  
ต้องมีกล้ามเนื้อถึงจะช่วยป้องกันไม่ให้หน้าอกหย่อนยาน 
คนหน้าอกแบนก็เพิ่มเน้ือหน้าอกให้เด่นขึ้นได้ด้วยกล้ามเนื้อ 
เลิกเอาแต่ห่อเหี่ยวนั่งถอนใจ หันมาสร้างหน้าอกยกกระชับ
ด้วยท่าบริหารหน้าอกทุกวันกันเถอะ

Make Body 
ขนาดใหญ่อย่างเดียวใช่ว่าจะท�าให้หน้าอกสวย 

กลบักนั หน้าอกใหญ่เกนิชวนให้กลุม้เสยีมากกว่า ต้อง
สร้างกล้ามเนื้อให้กระชับด้วยท่าบริหารหน้าอกท่ีพอเหมาะ 
นอกจากช่วยปรบัสมดลุร่างกายช่วงบน ยงัหวงัผลเรือ่งกล้าม-
เนื้อท้องกับเอวได้อีก ท่าบริหารด้วยดัมเบลกับท่าวิดพื้นใน 
Project 4 จะช่วยสร้างหน้าอกสวยและแข็งแรงแก่คุณSam
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กล้ามท้องแน่น ๆ  ของมแิรนด้า เคอร์ “Vitoria’s Secret“ 
มิแรนด้า เคอร์ (Miranda Kerr) นางแบบในสังกัด “วิคตอเรีย ซีเคร็ท” 
แบรนด์ชุดชั้นในระดับโลก เจ้าของเสน่ห์แสนประหลาดด้วยใบหน้าแบบ 

สาวน้อย แย้งกับเรือนร่างสุดกระชากใจ
ส่งให้เธอเป็นสาวในฝันของหนุ่ม ๆ ขณะเดียวกัน สาว ๆ เองก็

อยากเป็นเหมือนเธอ ล่าสุดเธอเพิ่งคลอดลูกไปแค่สามเดือน แต่หุ่นที่
เหน็จากงานถ่ายแบบกลบัดดูไีม่เปลีย่นแปลง ทีหุ่น่คนืได้แบบนี ้บอกให้
รู้ถงึความพยายามและอดทนเป็นเลิศของเธอ หลักฐานแห่งความพยายาม

ชดั ๆ  อย่างหนึง่กค็อื กล้ามท้องแขง็แรง ทีน่างแบบชดุชัน้ในคนนีส้ะกดทกุ
สายตา ไม่ว่าจะชายหรือหญิงได้อยู่หมัด

Make Body
 อยากมหีน้าท้องสวย ๆ  เหน็กล้ามชดั ต้องกนิโปรตนีเป็นหลัก 

สลายไขมันด้วยการออกก�าลังแบบแอโรบิก ท�า 3 อย่างต่อไปนี ้
ให้สมดุล คือ ควบคมุอาหาร บรหิารกล้ามเนือ้ ออกก�าลงัแบบแอโรบกิ 
แล้วกล้ามท้องผอมเพรียว เซ็กซี่จะเป็นของคุณ

แฟชั่นไอคอน เซียนนา มิลเลอร์ ผู้เจิดจรัสด้วยเรียวแขน 
เซียนนา มิลเลอร์ (Sienna Milerr) โดดเด่นเรื่องมี

สไตล์สบาย ๆ  เป็นธรรมชาติ สวยแบบไม่จงใจ สิ่งที่ท�าให้เธอก้าว
สู่การเป็นแฟชั่นนิสต้าแถวหน้าคือ สไตล์การแต่งตัวที่ฉลาดเผย
เสน่ห์กับจุดเด่นของรูปร่าง แต่ถึงจะแต่งตัวเก่งแค่ไหน หากหุ่นไม่Sam
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สวยเสียอย่าง ต่อให้ใส่เสื้อผ้าแพงเลิศเลอ ก็คงเปล่าประโยชน์ แขนเรียวยาวไร้ไขมันส่วนเกิน 
ของเธอ ช่วยส่งให้ชุดยิ่งดูดี ถ้าไม่ออกก�าลังกายหรือเอาแต่ลดน�้าหนัก ท้องแขนจะย้วย  
คล้อยยานไม่น่ามอง แต่แขนของเธอบอกได้เลยว่าออกก�าลังและดูแลตัวเองมาดี ช่วยขับเน้น
รูปร่างให้ดูปราดเปรียว มีสุขภาพดี

Make Body
แขนเรยีวทีใ่ส่เสือ้แขนกดุได้สวย ต้องมกีล้ามเน้ือแบบพอดี ทรวดทรงแขนต้องเรียว ท่า

บรหิารแขนไม่เพยีงได้ออกก�าลงัแขน แต่ยงัรวมถงึหน้าอกและหลงั จึงมีผลสร้างร่างกายช่วงบน
ให้สวยงาม อย่าไปคิดว่าบริหารแขนแล้วจะมีกล้ามเนื้อปูดโปน ลองใช้ดัมเบลบริหารให้ถูกต้อง 
สร้างแขนกับร่างกายช่วงบนสวย ๆ กันเลย 

ไหล่สง่าดุจเทพธิดาของจีเซล บุนด์เชน
เรอืนร่างสวยได้สดัส่วนของจีเซล บุนด์เชน (Gisele Bundchen) 

นางแบบระดับโลกผู้มีค่าตัวสูงที่สุด ผู้หญิงด้วยกันเห็นแล้วยังต้องอิจฉา 
สิ่งที่ส่งให้หุ่นของเธอสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เพียงความสูงกับเรียวขางาม  
แต่ยังรวมถึงทรวดทรงไหล่ ที่เติมเต็มรูปร่างของเธอให้สง่าทว่าเก๋อยู่ในที  
ไหล่ทีไ่ม่แคบไม่กว้างไป ไม่ตั้งสูงหรือตกเกิน คือพื้นฐานที่ช่วยให้เธอ
แต่งตัวขึ้น ไม่ว่าดไีซเนอร์จะให้ใส่ชุดแบบไหน 
แค่เดรสเรียบ ๆ ตัวเดียว ไหล่สวย ๆ 
แสนละมุนตา ก็สวยเจิดจ้าท้าสายตาใคร ๆ Sam
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Make Body 
ทรวดทรงจากคอถึงไหล่ เผยความงามแบบผูห้ญงิท่ีส่งให้เราสง่าสวยแบบ

สุขภาพดี อย่ามัวแต่บริหารร่างกายส่วนอื่น หันมาใส่ใจบริหารไหล่กันหน่อย 
ใช้ดัมเบลท�าท่าบริหารให้ถูกต้อง คุณก็จะสร้างไหล่สวยได้ตามต้องการ

ขาสวยได้สัดส่วนของโคลอี้ เซเวจ์นเย จะชุดไหน
บนโลกเธอก็ใส่ขึ้น

โคลอี้ เซเวจ์นเย (Chloe Sevigny) อเมริกัน
แฟชัน่ไอคอนผูแ้ต่งลคุอะไรกร็อด ตัง้แต่แนวสาวน้อยใส ๆ  
ยันแนวร้อนแรงยั่วสวาท เธอเป็นนักแสดงมากฝีมือขนาด 

คว้ารางวลัลกูโลกทองค�า สาขานกัแสดงสมทบหญงิยอดเยีย่ม
มาแล้ว แต่นาทีนี้ขอบอกว่าเซนส์ทางแฟชั่นที่เจ๋งชนิดหาตัวจับยากของเธอ มาแรง

แซงผลงานแสดง จนเหล่าปาปารสัซีต้่องตามกนัให้วุน่ นอกจากใบหน้าแสนสวย รปูร่าง
เพรยีวบาง เธอยังมดีไีม่เหมอืนใครอกีอย่างคอืเรยีวขา ทีเ่ธอแต่งตวัหลากสไตล์ได้เก๋ไก๋ไม่ซ�้าใคร 
กเ็ป็นเพราะขาทีไ่ด้สัดส่วน ใช้การออกก�าลังกายสร้างหุน่ให้สวยแบบเธออาจไม่ง่าย แต่ขอเพยีง
ไม่ยอมแพ้ ท้ายที่สุดหุ่นเราก็จะสวยได้เหมือนกัน

Make Body
เวลาใส่กางเกง ไม่ว่าต้นขาจะหนาหรือบาง หากมีรูปร่างขาสวยจะช่วยคุมมิติขาโดย

รวมให้ดูมีสัดส่วนสมดุล มาใช้วิธีออกก�าลังสร้าง ‘ต้นขางาม’ เช่น ท่าลุกนั่ง กระโดดลุกนั่ง ที่
แนะน�าไว้ใน Project 4 ควบคู่กับวิธีออกก�าลังยืดน่องให้เรียว กล้ามเนื้อทีไ่ด้ไม่เพียงเซ็กซี่ 
แต่ยังมอบรูปทรงขาสวยแบบสุขภาพดีด้วย   Sam
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สะโพกเซ็กซี่ของเมแกน ฟ็อกซ์ สาวสุดฮอตจาก 
“Transformer”

เมแกน ฟ็อกซ์ (Megan Fox) นักแสดงสาวเซ็กซี่แห่งฮอลลีวูด
จากภาพยนตร์เรื่อง “ทรานฟอร์เมอร์” จุดเด่นบนเรือนร่างท่ีช่วย
ขับเน้นหุ่นเธอให้เลิศสุด ๆ ก็คือสะโพก ที่ทั้งนูนก�าลังดี งอน ยก
กระชับ บอกให้รู้ว่าได้มาจากการออกก�าลังล้วน ๆ แม้ครั้งหนึ่งเธอ
จะเคยผอมแห้งจนน่าตกใจเพราะโรคปฏิเสธอาหาร

ส่ิงท่ีท�าให้เธอเป็นเซก็ซีส่ตาร์แถวหน้าได้ กค็อืสะโพกอวบอัด 
ถ้าคุณอยากคว้าหัวใจใคร อย่าให้ความส�าคัญกับรูปร่างหน้าตา 
ด้านหน้าอย่างเดียว ต้องหันมาใส่ใจด้านหลังให้ดูดีด้วย 

Make Body 
 ก้นเด้ง ๆ  อวบอิม่เห็นชัดยามใส่สกนินยีนีส์ ใช่ว่าจะสร้างขึน้ได้ 

ทนัใจ ถ้าต้นขาลีบ ไร้กล้ามเน้ือ ก็คงสร้างก้นรูปทรงสวย ๆ  ไม่ได้แน่ 
การบรหิารก้นต้องท�าควบคูก่บับรหิารต้นขา เปลีย่นมาใช้บนัไดแทนลฟิต์ 
เพื่อช่วยบริหารก้นให้ยกกระชับ เปลี่ยนรูปร่างด้านหลังของคุณ 
ให้สวยงาม ด้วยท่าบริหารก้นที่แนะน�าไว้ใน Project 4Sam
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ไดเอ็ตคือ
ศัลยกรรม
ที่ปลอดภัย
ที่สุดในโลก
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1Project

ไขข้อข้องใจกับค�ำถำมทีส่ำว ๆ  100 คนสงสัยกันมำกทีสุ่ด 10 ประเดน็ 
เปิดโลกใหม่ที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับกำรไดเอ็ต

รวมทุกสิ่งที่คุณสงสัย 
เรื่องไดเอ็ต

รู้แล้วท�ำกับไม่รู้แล้วท�ำ ช่ำงตำ่งกันรำวฟ้ำกับเหว
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Rankin
g 1

ไดเอ็ตถูก ปะทะ ไดเอ็ตผิด

ทีผ่ำ่นมำนกึว่ำตัวเองรูจั้กกำรไดเอ็ตดีแล้วนะ แต่สิง่ทีย่ำกกว่ำเร่ืองผูช้ำย 
ก็คอืไดเอต็เนีย่แหละ ถ้ำไมอ่ยำกลม้เหลวซ�ำ้ซำก คุณต้องเข้ำใจกำรไดเอต็ให้ถงึ 
แก่นก่อน

Q. ลดน�ำ้หนัก 7 กิโลกรัมใน 1 สัปดำห์ได้จริงหรือ?
Q. สอนวิธีไดเอ็ตแบบเร่งรัดให้หน่อยได้ไหม?
Q. ไดเอ็ตแต่น�ำ้หนักไม่เห็นลดเลย

กลลวงของตัวเลข ไดเอ็ตผิด

ถ้าคุณยังคิดว่าตัวเลขน�้าหนักที่ลดลงแสดงว่าไดเอ็ตส�าเร็จ หุ่นคุณก็จะเป็นแบบเดิม 
ไปตลอดชีวิต ที่ต้องพูดตรง ๆ  ก็เพราะไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด ฉันลองมาครบหมดแล้ว  
ทั้งอดข้าว กินอาหารแค่ชนิดเดียว กินสมุนไพรแผนโบราณ ฯลฯ เว้นแค่ดูดไขมัน ฉันถึงได้
กล้าพูดตรง ๆ เตือนสติคุณ

ทิ้งความอยากผอมจนหน้ามืด ประเภท “กินช้อนเดียวต้องอิ่ม” ไปเสียเถอะ ไดเอ็ต
แบบเร่งรัดไม่เพียงส่งผลเสียต่อร่างกาย มันยังทอนอายุคุณให้สั้นลง ฉันก็อยากให้ความหวัง
คุณด้วยค�าว่า “เราลดน�้าหนัก 7 กโิลกรัมได้ใน 1 สัปดาห์” เหมือนกัน แต่ขอไม่พูดแบบนั้น
ดีกว่า ถ้าคุณไดเอ็ตด้วยวิธีที่ว่ามาตลอด ฉันคงบอกอะไรไม่ได้นอกจากให้หยุดท�าเสีย ไดเอ็ต
Sam

ple



25

ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว หากคุณเลือกหนังสือเล่มนี้มาและเชื่อใจฉัน ก็ขอให้รีบ ๆ ลืมวิธไีดเอ็ต
ที่คุณท�ามาถึงตอนนี้ซะ

ไดเอ็ตไม่ใช่การข่มเหงร่างกาย หากคุณอยากแปลงโฉมตัวเองให้มีหุ่นสวย ต้องเริ่มจาก 
รูจ้กัรกัตวัเองเสียก่อน แล้วค่อย ๆ  สร้างความเปล่ียนแปลงให้ร่างกายปรบัตวั ไดเอต็แบบเร่งรดั 
มีแต่มอบผลลัพธ์เป็นโยโย่เอฟเฟกต์ให้มาเยือนแบบเร่งรัดเช่นกัน ขณะทีไ่ดเอ็ตแบบใช้เวลา 
ค่อยเป็นค่อยไป จะช่วยให้เราห่างไกลโยโย่เอฟเฟกต์ได้ยาวนาน

อาหารและการออกก�าลังกาย คือพื้นฐานไดเอ็ตที่ถูกต้อง

ไดเอต็ไม่ใช่แค่ลดน�า้หนัก หวัใจหลกัของไดเอ็ตคอื ‘ไขมนั’ การลดไขมนัโดยไม่ก่อความ
เสียหายแก่กล้ามเนื้อ จึงจะเป็นไดเอ็ตที่ถูกต้อง อันที่จริงหลักการไดเอ็ตเรียบง่ายมาก มีแค่ลด
ปริมาณอาหาร เพิ่มการเผาผลาญพลังงานด้วยการออกก�าลังกาย เราก็จะไดเอ็ตส�าเร็จได้เอง  
เพยีงแต่สดัส่วนระหว่างอาหารกบัการออกก�าลงักาย ต้องไม่มอีย่างใดอย่างหนึง่มากหรอืน้อยไป 
ต้องให้เป็น 5:5 ถึงจะเรียกได้ว่าไดเอ็ตถูก แม้ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ความจริงนี้ดี แต่เพราะชอบ
ความสบายเลยไม่ออกก�าลัง ลดไขมันด้วยวิธีอดอาหารเอา เป็นธรรมดาที่ร่างกายจะรับไม่ไหว 
การสร้างหุ่นกระชับและสุขภาพดไีม่มีวิธีอื่นนอกจากออกก�าลัง ดังนั้น หยุดหาวิธีง่าย ๆ เอาแต่
ความสบาย เราต้องพยายามเพื่อสร้างรูปร่างสวยเปี่ยมเสน่ห์ เอาเวลาที่เคยอ้างว่าไม่มีมาใช ้
ออกก�าลังกาย เปลี่ยนนิสัยการกินและการใช้ชีวิตผิด ๆ  เป็นการออกก�าลังให้สม�่าเสมอ ท�าแค่นี ้
ไปนาน ๆ  คุณก็จะรักษาความอ่อนเยาว์ไม่ท�าร้ายร่างกายอันมีค่า ไดเอ็ตได้อย่างถูกวิธีและดีต่อ 
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