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1. Pomiary i ważenie wykonujemy najlepiej o tej samej porze, po porannej toalecie,
przed pierwszym posiłkiem i w samej bieliźnie. Nigdy nie wykonuj pomiarów po
wysiłku fizycznym.

2. Masę ciała mierzymy za pomocą wagi (najlepiej skalibrowanej) - ważne aby ważyć
się ciągle na tej samej wadze.

3. Do pomiaru ciała nie potrzebujesz niczego więcej poza zwykłym centymetrem
krawieckim.

4. Dokonując pomiarów obwodów, należy zwrócić uwagę, aby centymetr był
poprowadzony poprzecznie w stosunku do dodanego mięśnia, w środkowej jego
części oraz aby centymetr nie był przyłożony zbyt luźno lub zbyt mocno (nie może
ściskać skóry).

a) Obwód ramienia – mierz zawsze u ręki niedominującej tzn. jeżeli jesteś
praworęczny, zmierz lewą rękę. Obwód ramienia mierz stojąc z opuszczonym wzdłuż
ciała ramieniem w połowie odległości pomiędzy barkiem a łokciem.

b) Obwód przedramienia - mierz w najszerszym miejscu, mięśnie przedramion mają
być rozluźnione, ramię swobodnie opuszczone i wyprostowane. Nadgarstek
rozluźniony, wyprostowany.

c) Obwód nadgarstka - mierz w najszerszym miejscu, mięśnie przedramion mają być
rozluźnione, ramię swobodnie opuszczone i wyprostowane. Nadgarstek rozluźniony,
wyprostowany.

d) Obwód klatki piersiowej - wykonaj pomiar tuż po swobodnym wydechu, około
1 cm powyżej sutków. Mięśnie piersiowe oraz pleców muszą być rozluźnione, plecy
wyprostowane, ręce opuszczone. U kobiet bardzo ważne jest aby dokonywać
pomiaru w miękkim biustonoszu, zawsze tym samym, jeśli już decydujesz się na
pomiar w bieliźnie.

e) Obwód talii – wykonaj pomiar w pozycji stojącej przy rozluźnionych mięśniach
brzucha tuż po swobodnym wydechu. Mierz w najwęższym miejscu między klatką
piersiową, a grzebieniem biodrowym.

f) Obwód bioder – pomiar wykonaj w pozycji stojącej. Biodra zmierz poniżej kości
biodrowych, na poziomie kości łonowej, obejmując pośladki (mięśnie pośladków
mają być rozluźnione).

g) Obwód uda – pomiar wykonaj w pozycji stojącej, w najszerszym jego miejscu.
Mięśnie uda rozluźnione.

h) Obwód łydki – pomiar wykonaj w pozycji stojącej w najszerszym miejscu. Mięsień
łydki rozluźniony.

i) Obwód stawu skokowego – pomiar wykonaj w pozycji stojącej w najszerszym
miejscu kostki.
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