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BETH YW BMI? 
Mesur o bwysau yn erbyn taldra. Mae BMI delfrydol y rhan 
fwyaf o oedolion rhwng 18.5 a 24.9

BETH YW MÀS ESGYRN? 
Swm yr esgyrn (lefel mwynau’r esgyrn, calsiwm neu fwynau 
eraill) yn y corff. Mae’n bwysig datblygu a chynnal esgyrn iach 
drwy gael deiet cytbwys a chael digon o ymarfer corff.

BETH YW BRASTER YMYSGAROL? 
Y braster sydd yn y ceudod abdomenol mewnol, o amgylch 
yr organau hanfodol yn ardal y bongorff (yr abdomen). Mae 
gwaith ymchwil yn dangos hyd yn oes os yw eich pwysau a 
braster y corff yn parhau’n gyson, wrth i chi fynd yn hŷn mae’r 
dosbarthiad braster yn newid ac mae’n fwy tebygol o symud 
i ardal y bongorff. Gall sicrhau bod gennych lefelau iach o 
fraster ymysgarol leihau’r risg o rai clefydau fel clefyd y galon, 
pwysedd gwaed uchel, a dechreuad diabetes math 2.

BETH YW YSTYR OEDRAN METABOLIG? 
Os yw eich Oedran BMR yn uwch na’ch oedran gwirioneddol, 
mae’n arwydd bod angen i chi wella eich cyfradd metabolig. 
Bydd cynyddu faint o ymarfer corff rydych yn ei wneud yn 
magu meinwe cyhyrau iach, a fydd yn gwella eich oedran 
metabolig.

BETH DDYLAI CANRAN FY NGHYFRADD 
CYHYRAU FOD? 
Wrth i fàs eich cyhyrau gynyddu, mae eich defnydd o ynni yn 
cynyddu sy’n cyflymu eich BMR, gan helpu i leihau lefelau 
gormodol o fraster yn y corff a cholli pwysau mewn ffordd 
iach.  

Am bob pwys o gyhyrau a ddatblygir mae’r corff yn defnyddio 
tua 50 o galorïau pellach yn mhob cyfnod o 24 awr. Cyfradd 
iach i ddynion yw 75% ac uwch, a 66% ac uwch i fenywod.

A ALLAF FEWNGOFNODI GARTREF NEU 
LAWRLWYTHO AP?
Gallwch weld eich canlyniadau o unrhyw le. Y cyfan sydd 
angen i chi ei wneud yw lawrlwytho’r ap neu ewch i  
www.boditrax.com

• Rhowch eich enw defnyddiwr (cyfeiriad e-bost) a’ch cyfrinair

• Ar ôl eu cwblhau byddwch yn gallu edrych ar eich 
canlyniadau o’ch cartref a gosod nodau a thargedau 
penodol; boed hynny’n  darged pwysau neu dim ond 
cynyddu faint o ddŵr rydych yn ei yfed

BETH YW YSTYR MÀS BRASTER? 
Pwysau gwirioneddol y braster yn eich corff. Mae braster 
y corff yn hanfodol i swyddogaethau sylfaenol y corff fel 
rheoleiddio tymheredd y corff, storio fitaminau a chlustogi 
cymalau. Fodd bynnag, gall gormod o fraster niweidio eich 
iechyd hefyd. Bydd lleihau lefelau gormodol o fraster y corff yn 
lleihau’r risg o rai cyflyrau meddygol gan gynnwys pwysedd 
gwaed uchel, clefyd y galon, diabetes a chanser. 

BETH YW AGOSRWYDD? 
Mesur cryfder a chyflymder (isel a diogel) signal trydanol a 
anfonir drwy’r corff. Mae’n pasio drwy gyhyrau yn hawdd ond 
mae’n cymryd mwy o amser i basio drwy fraster.

BETH YW MÀS DŴR?  
Bydd cynnal canran iach o ran cyfanswm dŵr y corff yn sicrhau 
bod y corff yn gweithredu’n effeithlon a bydd yn lleihau’r risg 
o ddatblygu problemau iechyd cysylltiedig. Y ganran ddŵr 
delfrydol i fenywod yw 50-60% a 55-65% i ddynion

BETH YW BMR? 
Yr isafswm lefel o ynni sydd ei angen ar eich corff wrth orffwys 
er mwyn iddo weithredu’n effeithiol. Gan gynnwys eich organau 
anadlol a chylchredol, system niwrol, afu, arennau ac organau 
hanfodol eraill.

BETH YW SGÔR BMR?  
Sgôr gallu’r corff i losgi’r tanwydd a gymerir i mewn. Po uchaf 
yw’r sgôr, y mwyaf y gellir mynegi hyn fel gallu’r corff i losgi 
unrhyw galorïau neu ‘danwydd’ a gymerir.

BETH YW SGÔR CYHYRAU?  
Cyfrifiad o gyhyrau yn eich corff ac mae’n cael ei fynegi fel rhif. 
Po uchaf yw’r rhif, y mwyaf o gyhyrau sydd gennych!

BETH DDYLAI CANRAN FY MRASTER FOD? 
Mae angen ychydig bach o fraster y corff ar bawb i fod yn iach. 
Cyfradd iach  i ddynion yw 25% ac is a 33% ac is i fenywod.
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