Group X Classes

Dear members,
We would like to wish all our Vegetarian Festival members
the very best for the annual Phuket Vegetarian Festival. The
Vegetarian Festival is a colourful event held over a nine-day
period in September/October, celebrating the Chinese
community's belief that abstinence from meat and various
stimulants during the ninth lunar month of the Chinese
calendar will help them obtain good health and peace of
mind.

Our Less Mills classes remain popular. We
have recently launched the latest
Bodypump, Bodycombat, Bodyjam and RPM
spinning classes. Every week, in more than
15,000 clubs and gyms and across over 80
countries, millions of people put aside whatever else is
happening in their lives and lose themselves in one of the
LES MILLS™ group fitness and team training programs. See
our online schedule. Hard copies are available at reception.
Spinning Classes
Come along and bring a friend and join
our spin bike classes. Spinning gives you
a great cardio workout. A reminder to all
members to please book these classes a
day in advance-bookings opens at 13.00h
the day before the scheduled class. Members can either
phone in or book at reception. Please note that you can only
book for yourself.
Cardio Exercise for Beginners

Loy Krathong 2014 will be celebrated in Phuket on 7
November 2014. Vastly popular in Thailand and surrounding
countries, Loy Krathong is an important yearly event and an
occasion to celebrate. It occurs on the evening of the full
moon of the 12th month in the traditional Thai lunar
calendar, which is November 7
this year. On this night,
everyone goes to the closest
river, lake or beach to release a
floating offering hoping for luck
in the year to come.

Weight Loss Competition
We would like to congratulate the following members that
won their various sections in our annual weight loss
competition. Keep up the great work !
Male
1. Sorasak Sakunjansak M.3129

6.6 kg - 3 Months

2. Thiwa Singha M.3132

5.4 kg - 2 Months

3. Surachart Khoncharoenporn M.2890 4.7 kg - 1 Month

Step 1 - Select an exercise mode. Cycling and walking can
be good for beginners because they are low impact and don't
require a lot of skill. Water aerobics and gym machines,
specifically the elliptical or stair stepper, are other possible
options. Swimming, running and fitness classes may be too
intense for your at first.
Step 2 - Start with a modest goal for the first few weeks.
Plan, for example, just three 10- to 20-minute cardio
sessions the first week. Gradually increase the time by
three to five minutes each of the following weeks until you
reach 30-minute sessions. Once exercising three times per
week for 30 minutes feels manageable, increase your
frequency to 150 minutes of moderate-intensity cardio
weekly, or 30 minutes, five days per week.
Step 3 - Increase your intensity if you want to get your
workout done more quickly or experience greater health
benefits. Only add intensity once you feel comfortable
working a moderate intensity for 30 minutes or longer. The
American College of Sports Medicine notes that 20 to 60
minutes of vigorous-intensity cardio three days per week is
equivalent to 30 to 60 minutes of moderate-intensity cardio
five days per week.
www.livestrong.com

Female
1. Irina Evsyukova M.1220

7.8 kg - 3 Months

2. Jay-Da Ponlid M.3133

5.2 kg - 2 Months

3. Patcharawadee Petkeaw M.3155

4.8 kg - 1 Month

Members Competition
We would like to congratulate Khun Theerachai Chamnanyon
for winning the members lucky draw competition. He
receives a prize for a two night stay at the Palm Galleria
Resort in Khoa Lak.

www.clubasiaphuket.com

Group X classes

ิ ทุกท่าน
เรียน สมาชก
คลับเอเชียฟิ ตเนสขออนุโมทนาบุญแก่สมาชิกทุกท่านทีถ
่ อ
ื
ศีลกินผักในเทศกาลกินเจทีผ
่ า่ นมา เราหวังว่าทุกท่านคงอิม
่
บุญ พูนสุขกันถ ้วนหน ้า และขอให ้ทุกท่านมีสข
ุ ภาพแข็งแรง
ื่ ตลอดไป
และสดชน

อีกเทศกาลทีก
่ ําลังจะเกิดขึน
้ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน คือ
ลอยกระทง ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีการเฉลิมฉลอง
อย่างยิง่ ใหญ่เหมือนทุกๆปี คนไทยจะถือว่าการลอยกระทง
เป็ นการเอาความทุกข์กาย ทุกข์
ใจ ทัง้ หลายใสไ่ ปในกระทงและ
ลอยทิง้ ไปกับสายนํ้ า และหวังว่า
สิง่ ดีๆทัง้ หลายจะกลับมาสู่
ตัวเอง
ผลการแข่งข ันลดนํา้ หน ัก
ขอแสดงความยินดีกบ
ั ผู ้ทีช
่ นะการแข่งขันลดนํ้ าหนั กทุก
ท่าน และหวังว่าท่านจะยินดีกบ
ั ความสําเร็จของตัวคุณเอง
และมีกําลังใจทีจ
่ ะออกกําลังกายอย่างมีความสุขยิง่ ๆขึน
้ ไป
ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภทชาย
ั ดิ์ สกุลจันทร์ ลดนํ้าหนักได ้ทัง้ หมด
1. คุณสรศก
6.6 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชิก 3 เดือน
2. คุณทิวา สิงหะ
ลดนํ้ าหนักได ้ทัง้ หมด
5.4 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชิก 2 เดือน
3. คุณสุรชาติ ขอเจริญพร ลดนํ้ าหนักได ้ทัง้ หมด
4.7 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชิก 1 เดือน
ประเภทหญิง
1. Irina Evsyukova ลดนํ้ าหนักได ้ทัง้ หมด
ิ 3 เดือน
7.8 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชก
2. คุณเจดา พลฤทธิ์ ลดนํ้าหนักได ้ทัง้ หมด
ิ 2 เดือน
5.2 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชก
3. พัชรวดี เพชรแก ้ว ลดนํ้าหนักได ้ทัง้ หมด
4.8 กิโลกรัม รางวัลฟรีคา่ สมาชิก 1 เดือน
ผลการแข่งข ันรายการ “เพือ
่ นแนะนําเพือ
่ น”
แสดงความยินดีอก
ี ครัง้ แก่ คุณธีรชัย ชํานาญยนต์ ผู ้โชคดี
่ นแนะนําเพือ
่ น”
จากการจับรางวัล ในรายการ “เพือ
ั ได ้รับรางวัลทีพ
คุณธีรชย
่ ักโรงแรมปาล์ม แกลเลอเรีย เขา
หลัก 2 คืน พร ้อมอาหารเชา้
ี ฟิ ตเนสได ้ในโอกาศ
โปรดติดตามกิจกรรมดีๆกับคลับเอเชย
ต่อไปนะคะ……

ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้
คลับเอเชียฟิ ตเนสจะปล่อยแทรคใหม่
ของคลาสเลสมิลอออกมาให ้ทุกท่าน
ได ้รับความสนุกสนานยิง่ ขึน
้ ไป ไม่วา่ จะ
เป็ น BODYCOMBAT, BODYPUM,
ิ
BODYJAMหรือ RPM เราหวังว่าสมาชก
ทุกท่านทีเ่ ป็ นสาวกของเลสมิลจะไม่พลาดโอกาศอันน่า
็ ตารางแอโรบิคและร่วมสนุกไปกับครู
ตืน
่ เต ้นนีไ้ ปกับเรา เชค
สอนของเรากับโปรแกรมเลสมิลทีไ่ ด ้รับความนิยมทีส
่ ด
ุ ใน
โลก

Spinning
ใครทีต
่ ้องการเผาพลาญพลังงาน
ออกไปอย่างเร่งด่วน ลองหันมาเข ้า
คลาสจักรยานกันเถอะ พาเพือ
่ นมาปั่ น
ด ้วยกัน เพือ
่ เพิม
่ ความมั่นใจให ้คุณ
ยิง่ ขึน
้ ไป และอย่าลืมทําการจอง
จักรยานตัวโปรดของคุณด ้วยนะคะ
เราเปิ ดให ้จองเวลาบ่ายโมงตรง โดยการโทรศัพท์เข ้ามา
จอง หรือจองด ้วยตัวคุณเองทีพ
่ นักงานต ้อนรับของเราคะ
้ ุปกรณ์ Cardio
มือใหม่ห ัดใชอ
ขนที
ั้ 1
่ เลือกชนิดอุปกรณ์ จักรยานหรือเครือ
่ งเดินสายพาน
เป็ นตัวเลือกทีด
่ ส
ี ําหรับผู ้ทีเ่ ริม
่ ต ้นออกกําลังกาย เพราะ
วิธก
ี ารใชง่้ ายและไม่มแ
ี รงกระแทกเยอะ อีกทัง้ แอโรบิคใน
นํ้าหรือการใชอุ้ ปกรณ์ในฟิ ตเนสก็เป็ นอีกตัวเลือกหนึง่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ Elliptical เป็ นทีน
่ ย
ิ มอย่างมากสําหรับ
มือใหม่ การวิง่ หรือคลาสแอโรบิคอาจจะยากและหนั กไป
สําหรับมือใหม่
ขนที
ั้ 2
่ ตัง้ เป้ าหมายแบบปานกลาง เช่น 10-20 นาทีใน
สัปดาห์แรก แล ้วค่อยๆเพิม
่ เวลาขึน
้ ไป 3-5 นาทีทก
ุ สัปดาห์
ั ดาห์ แล ้ว
จนคุณสามารถทําได ้ 30 นาที ภายใน 3ครัง้ /สป
ั ดาห์
จึงเพิม
่ เป็ น 5 ครัง้ /สป
ขนที
ั้ 3
่ เพิม
่ ความหนัก ถ ้าคุณต ้องการทีจ
่ ะบรรลุเป้ าหมาย
ทีต
่ ัง้ ไว ้อย่างรวดเร็วและมีสข
ุ ภาพทีด
่ ย
ี งิ่ ๆขึน
้ ไป จากทีค
่ ณ
ุ
่ ยแล ้ว ให ้ลองเพิม
่ ความหนักดู
เล่น 30 นาทีโดยไม่เหนือ
แล ้วคุณจะเห็นผลเร็วขึน
้ American collage of Sport and
Medicine ได ้ทดลองแล ้วว่า การออกกําลังกายอย่างหนัก
ในเวลา 20-60 นาที 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จะเท่ากับคุณออก
กําลังกายแบบหนักปานกลาง 30-60 นาที 5 ครัง้ /สัปดาห์
(www.livestrong.com)

www.clubasiaphuket.com

