
Az alapok,
amit tudnod

kell!

Jó tanácsok 
az életmódváltáshoz

Sebeők Sarolta 
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Ez egy életmód
Akár  mennyire  hihetetlen,  de  az  eredményesség  tekintetében  a  gondolkodásmódnak  van  a
legnagyobb  jelentősége,  legyen  akár  szó  túlsúlyról,  egészségügyi  problémákról  vagy
energiahiányról.  Igen  50%  a  gondolkodásmódon  múlik,  35%  a  táplálkozáson  és  15%  a
testedzésen. Ezért érdemes a gondolkodásmóddal kezdeni. Ha itt jól csináljuk a dolgokat, már fél
úton járunk a siker felé.

Mit jelent egészségtudatosan gondolkodni, mi tartozik ide?

A szokásaink döntő jelentőséggel bírnak az eredményesség tekintetében. Napi cselekedeteink
80%-át rutinszerűen,  megszokásból végezzük. Ha fel  tudjuk ismerni rossz szokásainkat,  meg
tudjuk változtatni és a céljainkkal összhangban lévő új szokásokat tudunk kialakítani, akkor a
siker garantált. Ez viszont nem könnyű feladat. Nem szabad a véletlenre bízni, hogy vagy sikerül,

vagy nem.

MOTIVÁCIÓ 

A motiváció nem kívülről jön, nem egy újság
címlapján lévő nő, hanem belső érzés. Belül
találod. Három motivációs szint van. Az első a
muszáj-szint,  amikor  már  nincs  más
lehetőség,  például  az  orvos  utasítására  kell
változtatni. 

Ezenkívül  van  a  lehet  és  az  akarom
motivációs szintek. Ilyen motivációid lehetnek:
biztonság  –  kényelem  –  gondoskodás  –
tekintély  –  nyerség  –  felfedezés  –  jó
élmények.

Például:  szeretnék  példát  mutatni  a
környezetemben  élőknek,  hogy  ők  is
egészségesen  éljék  az  életüket!
(gondoskodás)

Például:  A  munkámban  hitelesnek  kell
lennem,  hiszen  az  megköveteli  az  igényes
külsőmet (nyereség, tekintély)

Például:  Ha  egészségesen  élek,  akkor
biztosan kevesebbet leszek beteg, jobb lesz a
közérzetem. (biztonság)
És téged mi motivál? Gondolkodj  el  rajta és
legyen mindig a szemed előtt!

ÉN KÉPEM

Az én képed, amilyennek látod magad, nem feltétlenül a valóságot tükrözi. Gondolkodj el azon,
hogy egy társaság  tagja  vagy,  és  te  belépsz az  ajtón.  Mit  látsz?  Ki  jött  be?  Milyen? Néha
öntudatlanul  skatulyázzuk  be  magunkat  valamilyennek!  Ha  nem fogadod  el  önmagad,  akkor
annak adsz energiát, hogy olyan legyél, amilyen nem akarsz lenni. Persze az elfogadás nem
egyenlő  a  beletörődéssel.  Azzá válsz,  amire  a  legtöbbet  gondolsz.  Ha elfogadod a  jelenlegi
állapotodat,  akkor tudsz előre haladni. A cél ne legyen túl  távoli,  ne legyen túl  közeli  se, de
legyen legalább karnyújtásnyira. Ha meg van, jöhet a következő karnyújtás. Fokozatosság elve! 
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SZOKÁSAINK

A múltból hozott hiedelmeink, szokásaink megváltoztathatóak! Gondolataiddal változtass rajta!
Ha sokszor mondták neked gyerek korodban, hogy ááá ez a gyerek sose fog lefogyni… akkor ez
megmaradt neked, és persze, hogy nem fog sikerülni! De ne hagyd magad! Igenis meg tudod
csinálni. Ne legyen rossz gondolataid! A szokásokat pedig fokozatosan kezdd el megváltoztatni!
Legyen napi  rended. Írd le hogy mit  hogy fogok ma csinálni.  Mikor van ÉN időm, mikor van
MUNKA időm, mikor van CSALÁD időm, mikor van HÁZIMUNKA időm… ne engedd el az én
idődet más miatt.

ÉRTÉKRENDED

Mindig legyél az első! Ha te nem vagy jól, nem vagy nyugodt, nem vagy kibékülve magaddal,
nem vagy egészséges, akkor jönnek a következmények! Nem tudod ellátni a munkádat, nem
tudod ellátni a családodat, nem tudsz a barátaiddal találkozni. Ezért tudnod kell, hogy a lehető
legtöbbször te legyél az első helyen! 

ÉTKEZÉS

Tápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírok. A három összetevő a testednek megfelelő arányban
kell,  hogy  szerepeljen  minden  egyes  étkezésednél.  Tehát  például  fehérje  40%,  zsír  30%,
szénhidrát  30% aránynál  a  vacsora  is  kell,  hogy tartalmazzon némi  szénhidrátot,  nem lehet
teljesen elhagyni.  Arra kell  figyelni  azonban, hogy a tápanyagok minősége megfelelő legyen.
Szénhidrát a csoki és a brokkoli is. Nem lesz nehéz kitalálni, hogy akkor a brokkolival, a répával
és  a  paradicsommal,  valamint  a  lassú  felszívódású  szénhidrátokkal  fogjuk  feltolni  a
szénhidrátunkat.

Javaslom a kaloriabazis.hu oldalon a regisztrációt és az étkezésed vezetését. Arra figyelj, hogy
mindig mindent nyersen mérj le, és így írd be. Az a víz, ami kisül, vagy az a víz, amit felszív nem
számít.  A  kaloriabazis.hu  oldalon  tudok  neked  segíteni,  hogy  ha  kéred,  ránézek  a  beírt
étkezésekre. Azért javaslom ezt a számolós írós étkezést, mert az elején hajlamos az ember
elszállni, vagy alábecsülni az ételeit. Tehát vagy többet, vagy kevesebbet, vagy más arányt fogsz
megenni, mint gondolnád, mint kellene. 

Először azt fogod mondani, hogy te nem tudsz ennyit enni és kevesebbet akarsz majd, de meg
ne próbáld. Megeszed, és nem nyitok vitát.  Itt nem az 50-100 kalóriákról van szó, hanem az
ennél több eltérésektől. Az is fontos, hogy az arányok megmaradjanak. 
A  reggelit  és  az  ebédet  soha  nem  hagyhatod  ki.  Lesz  olyan,  hogy  a  köztes  étkezésekkel
megcsúszol, de a reggelivel és az ebéddel ezt nem teheted meg.   

www.blnce.hu   webshopban 10% kedvezmény kuponkód: EGESZSEG  
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Törekedj a napi többszöri étkezésre minden körülmények között. Amíg be akarod tartani a diétát
addig nincsen semmi gond. Még akkor sincs, ha néha nem sikerül betartani. A gondok akkor
kezdődnek, amikor azt keresed, mit lehetne enni ami ugyan nincs a listán, de véleményed szerint
még belefér. Na ez az a pont, amikor ha nem fordulsz vissza fejben akkor biztos, hogy gond lesz.
Rengeteget fogsz wc-re járni az elején erre készülj fel. Ez természetes. A diéta miatt amúgy is
elengedné a szervezeted a felesleges vizet, de most még több folyadékot, mint amit eddig ittál,
szóval itt hatalmas wc-re járkálások lesznek.  

A folyadékfogyasztásod nem lehet napi 3 liter alatt, ez egy cél, amit el kell
érned fokozatosan.  Csináld úgy, hogy hetente emeled a mennyiséget  fél
literrel. Első héten másfél liter, második héten két liter és így tovább. 

MIÉRT KELL A VÍZ?!
Az agyad 75%-a víz.  Edzés során javítja  az állóképességedet.  Segíti  az
ételeket  energiává  alakítani.  Szépíti  a  bőrödet.  Szabályozza  a
testhőmérsékleted. Az izmok 75%-a víz. Eltávolítják a mérgező anyagokat a
testünkből.  A  vérünk  83%-a  víz,  a  csontjainak  22%-a  víz.  Csillapítja  a
fejfájást. Javítja a hangulatot. Csökkenti a rák kockázatát. Segít a sejteket
oxigénhez és tápanyaghoz juttatni. Fiatalít. 

A SÚLYOD
Ne feledd, az  izom nehezebb, mint a zsír, tehát fontos a centik és a fotó készítése. Erről a
legvégén van egy leírás. Lehet, hogy nem csökken, esetleg nő a súlyod, de a nadrág mégis bő
lesz rád. Ennek ez az oka.

Jó,  ha  tudod: minél  több  izmod  van,
annál több kalóriát tudsz elégetni,  tehát
erősítő  edzésre  fel!  Nem  elég  a
kardiózás!  Az  izom  hipertrófia
(növekedés)  nagyon  lassan  történik:
hetek,  hónapok,  néha  évek  kellenek
hozzá. Mivel az izom nehezebb, mint a
zsír, a testsúlyod eleinte nem változik. Az
izom  sűrűbb  is,  mint  a  zsír,  tehát
ugyanazt  a  súlyt  kisebb  helyen  préseli
össze.  Ami  azt  jelenti,  hogy minél  több
izmod  lesz,  annál  tömörebb  és
feszesebb  lesz  a  tested.  Csak  a  nagy
súlyokkal dolgozó, tömegnövelőkön élő sportolók rendelkeznek az erősítő edzésektől hatalmas
izmokkal. Az edzés során (pl. kardió) a zsír a tested minden részéről egyenlő arányban távozik.
Tehát annak ellenére, hogy csak egy izomcsoportra összpontosítasz a tréninged során, (pl. csak
hasprést végzel) nem csaphatod be a tested, nem égetheted le  csak egy adott területről a zsírt.
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A SZÁMOK VILÁGA
Glykemiás index
A  szénhidráttartalmú  élelmiszereknek  és  ételeknek  a  szőlőcukorhoz  vagy  a  zsemléhez
viszonyított  vércukoremelő  képessége.  A magasabb kerülendő,  az  alacsonyabbat  részesítjük
előnyben.

Élelmiszerek glykaemiás indexe:

90-100%-os  indexű:  malátacukor,  burgonyapüré  por,  főtt  burgonya,  méz,  gabonapehely,
kukoricapehely, rizspehely, cukros üdítőitalok.

70-90%-os indexű:  fehér- és félbarna kenyér, zsemle, kifli, Abonett, ostya, kétszersültek, sós
sütemények, kekszek, édes müzli, pudingpor, tejberizs, főtt tészták – kivéve a durum búzából
készültek -  kalács, szőlőcukor.

50 -70%-os indexű: zabpehely, kukorica, főtt rizs, fekete kenyér, banán, natúr gyümölcslé.

30-50%-os indexű: tej, joghurt, kefir, tejszínes fagylaltok, durum búzából készült tészták

30% alatti: fruktóz,  eritrit,  stevia,  lencse,  bab,  borsó,  szójabab,  dió,  mogyoró,  korpás müzli,
színes főzelékek, saláták, cékla, retek, paprika, paradicsom zeller, hagyma, fehérrépa, karalábé,
vaj, kókuszzsír, gomba, karfiol, paraj, sóska, tök, uborka, cukkíni, patisszon, brokkoli, padlizsán.

KALÓRIÁK SZÁMÍTÁS

Alapanyagcseréhez szükséges kalória kiszámítása (pl. nő, 40 év, 166cm, 70kg)

8,7x70 + 829 = 1438 kcal a napi alapanyagcseréhez szükséges kalóriamennyisége. Ez elég neki
ahhoz, hogy 24 órán keresztül pihenjen, aludjon. És még nem használtuk a szorzókat!...
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Szénhidrátok csoportosítása

Egyszerű,  finomított szénhidrátok  –  ezek  a  leghizlalóbbak,  gyorsan  felszívódnak,  így  a
sejteknek kevés idő áll  rendelkezésre ahhoz, hogy hasznosítsák, a fel  nem használt pedig a
májraktárba kerül ott pedig zsírrá alakul. Ilyen a kristálycukor és származékai, ez édességek, a
konzerves gyümölcsök, a kompótok a hozzáadott cukor
miatt.
Egyszerű,  de  természetes  szénhidrátok  –  ezek  is
gyorsan  szívódnak  fel,  de  megtalálható  mellettük
természetes  formában  vitamin,  ásványianyag,  melyek
segítik a felszívódásukat. Kevésbé hizlalnak, de a diéta
alatt  én  nem  javaslom,  vagy  mértékkel  javaslom.
Ilyenek: tej, gyümölcs, méz. 
Összetett,  finomított  szénhidrátok  –  lassabban
szívódnak fel, mert összetett és a szervezetnek szét kell
őket bontani, ez időt igényel. Ebben az esetben is üres
kalóriákról beszélünk és hizlaló dolgokról, hiszen a szétbontott szénhidrátok egyik fele cukor, ami
megy a májraktárba és zsírrá alakul. Ilyen a fehérlisztes termékek, tészták, sütik, fehér rizs
Összetett,  természetes  szénhidrátok  –  leglassabban  felszívódó  szénhidrátok,  legkevésbé
hizlalóak. A rosttartalmuk biztosítja a lassú felszívódást. Ide tartoznak a zöldségek, a barnarizs, a
teljes kiőrlésű gabonák (rozsliszt,  durumliszt)  az aprómagvas gyümölcsök (erdei  gyümölcsök,
kiwi)

Mesterséges édesítőszerek:

Szacharin:  110  éve  ismert,  a  cukornál  300-szor  édesebb,  a  legolcsóbb.  Hátránya  a  fémes
mellékíz és az, hogy főzésre, sütésre bomlik. 
Ciklamátsók: A második legolcsóbb, 30-szor édesebb a cukornál, mellékíze nincs.
Aceszulfám-K: Kissé drága, kiváló ízű.
Aszpartam: a legdrágább. 300-szor édesebb a cukornál, mellékíze nincs, hőre és fényre bomlik!
E jelzésű adalék, komoly károsító (főleg idegrendszeri) hatása lehet. Sajnos ezt használják
a light üdítők és sok rágógumi ízesítésére!

Készítmények  :   
Édeske (szacharin)
Polisett és Polisweet (szacharin + ciklamát)
Sunipol és Sunipol C  ill. Vital (szacharin + aceszulfám)
Canderel és Nutrasweet (aszpartam)

Cukorhelyettesítők:  
Fruktóz (ez kismértékben emeli a vércukrot, és 50%-kal édesebb a répacukornál)
Szorbit (cukoralkohol, lassan alakul át glukózzá, így elhúzódóan emeli a vércukor szintet.)
Eritrit (kalóriaértéke nulla, ráadásul sokkal könnyebben megemészthető, mint a többi)
Stevia (glikémiás indexe nulla, így nem emeli meg a vércukorszintet) – a legjobb!
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A FEHÉRJE FOGYASZTÁSRÓL

Az emberi szervezet fehérjét csak szerves alkotórészekből, elsődlegesen aminosavakból képes
felépíteni. A fehérjék tehát az élő sejtek legfontosabb alkotórészei, erre utal nevük is, ugyanis a
protein elnevezés a görög porotos szóból származik. Az állati eredetű fehérjék jobb, teljesebb
értékű  fehérjeforrások,  mint  a  növényi  eredetűek,  hiszen  esszenciális  aminosav-összetételük
megközelíti az emberi fehérjék felépítéséhez szükséges arányokat.
Napi fehérje szükséglet 1,5-2,5g/teljes testsúly kg. 

Mivel  megemésztésükhöz  több  energia
szükséges,  a  fehérjedús  ételek  termogenikus
hatásúak.  Ahhoz,  hogy  a  szervezeted
feldolgozza  a  proteint,  30%-kal  keményebben
kell  dolgoznia,  mint  a   szénhidrát  vagy  zsír
esetében.  Ebből  adódóan  a  magas  fehérje
tartalommal  rendelkező  ételek  fogyasztása
gyorsítja az anyagcserét.
Megfelelő mennyiségű és minőségű protein kell
ahhoz is,  hogy mobilizálódjanak a zsírraktárak.
Ha  nem  elegendő  a  fehérje  beviteled,  a
szervezeted inkább az izomszöveteket fogja lebontani, hogy energiát nyerjen. A szervezetünknek
van  egy  hatalmas  fehérjeraktára,  az  izomzat.  Ha  nem  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű
fehérjét  fogyasztunk,  akkor  az  ezt  a  fehérjeraktárat,  azaz  az  izokat  kezdi  el  felhasználni  és
lebontani. Eredmény: plöttyedt, de vékony test.

Fehérje források
Húsok az elsődleges fehérje források, ezen belül,  csirke, pulyka, marha, sertés, hal. A halat
érdemes hetente 1-2 alkalommal fogyasztani a magas omega 3-
ban gazdagok. 

Tojás  nagyszerű  tápanyagforrás,  amely  minden  aminosavat,
vagyis  építőkövet  tartalmaz.  Tévhit,  hogy  a  tojássárgája  nem
fogyasztható. Igazán hasznos zsírsavakat tartalmaz. Amennyiben
megszűntetjük  egyéb  káros  tevékenységeinket,  akkor  a
tojássárgájával nincsen semmi baj. 

Szója:  a  szójáról  az  utóbbi  időben  több  figyelmeztetés  is
megjelent. A szójának a szívre és a hormonrendszerre gyakorolt
negatív  hatásait  bizonyították  már  be.  A  szója  fogyasztását
egyáltalán nem támogatom, hiszen a hormonrendszerre negatív
hatással van. A legtöbb szénhidrátcsökkentett termék, liszt, pékáru
szójafehérjével  és  szójaliszttel  van  elkészítve.  Kérlek  kerülj  el
mindent, ami szóját tartalmaz! 

Magok: A magas és nem jó arányú zsír- és szénhidráttartalmuk miatt korlátozzuk a mennyiséget.

Azt, hogy kinek milyen mennyiségben van szükséges fehérjére, azt az idegrendszeri és
emésztőrendszeri dominanciája dönti el. Jelentkezz online vagy személyes konzultációra,

hogy te is tudd mi a jó neked!
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A zsírok fontossága

Nemcsak a magas fűtőértékük miatt fontosak, hanem több létfontosságú vegyület, vitamin csak
zsírban  oldódva  tud  felszívódni  és  csak  így  tud  hasznosulni.  A  természetes  zsiradékok
elsődlegesen  élettani  funkció  szerint  az  anyagcsere
folyamatok  raktározott  és  szállított  energiaforrásai.  A
lebontásuk  során  felszabaduló  energia  több,  mint
kétszerese annak az energiamennyiségnek,  amennyit  a
fehérjék  és  a  szénhidrátok  szolgáltatnak.  1g  zsír
felhasználásával 9 kcal hőmennyiség szabadul fel.

Zsírszükségletünk  táplálkozás-élettani  szempontból  a  teljes  energiaszükségletünk  25-30%-át
fedezzük zsírokból.  Versenysportolóknál  ez valamivel  kevesebb, ezért  ne tévesszen meg, ha
olyat olvasol hivatalos sportolók oldalán, hogy 10%-os a zsírbevitelük. Az tekinthető ideálisnak,
ha ez a 30% is megoszlik 10-10-10%-osan a telítetlen, az egyszeresen telített és a többszörösen
telített zsírsavak arányában. 

A  telítetlen  zsírok,  az  omega  3  zsírsav  az  egyik
legfontosabb  esszenciális  zsírsav,  melyet  ráadásul  a
szervezet  nem tud előállítani.  Omega 3 zsírsavak közé
tartozik  az  EPA  a  linolénsav  és  a  DHA.  Ezek
megtalálhatóak a repce- szója-, lenmagolajban. Az EPA
és a DHA legjobb forrása a tengeri  halak.  Hazai  halak
közül  a  busa.  Aki  nem  szereti  a  halat  feltétlenül
használjon  a  salátájához lenmagolajat,  és  törjön rá pár
szem diót. 

A legtöbb koleszterin probléma nem a zsírfogyasztásból származik, hanem a már meglévő rossz
táplálkozási szokásainkból adódik. Ugyanis a májban keresendő a probléma. A máj nagyban
befolyásolja a koleszterinszintünket. Ha a májunkat túlterheljük, akkor jönnek a problémák. Ha
liszt-,  cukor-  és  tejmentes  diétát  követünk,  akkor  helyreáll  a  máj  funkciója  és  a
koleszterinszintünk is normalizálódik.
Vaj vagy margarin? – Vaj.

Jelentkezem konzultációra!
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Rostszükségletünk

Az alacsony rostbevitel  kockázatairól  szinte napi  szinten jelennek meg hírek. Sokunknak van
székrekedése,  magas  koleszterin  vagy  vércukor  szintje,  nem  beszélve  a  civilizációs
betegségekről.  A  tabletták  és  kapszulák  bekapkodása  helyett
talán  fontosabb lenne  odafigyelni  a  megfelelő  rostbevitelre.  De
pontosan mik is azok az élelmi rostok és hogy járulnak hozzá az
egészségünk megőrzéséhez? 

Az élelmi  rostok összetett  szénhidrátok melyek a növényekben
találhatók  meg,  fő  feladatuk  pedig  a  bélflóra  táplálása.
Emésztetlenül haladnak át a bélrendszeren, nem szívódnak fel.
Két  csoportjuk  van  és  mindkettő  fontos  szerepet  játszik  az
emésztőrendszerünk megfelelő működésében. 
Az első a vízben oldódó rostok, melyek az emésztőrendszer felső
szakaszánál  fejtik  ki  jótékony hatásukat.  Ide tartoznak a pektin
vegyületei, a növényi gumik és a nyálkák. Ezek a vízben oldódó
rostok  jellemzően  a  zöldségekben,  gyümölcsökben,
lencsefélékben és magokban találhatóak meg, és a vizet felszívva
megduzzadnak,  közben sűrű  zselés  bevonatot  képeznek.  Ez a
massza például megköti a cukrot, így a felszívódása lassú marad
és  nem  okoz  hirtelen  vércukor  problémákat.  A  vízben  oldódó
rostok  ugyancsak  megkötik  a  koleszterint  és  az  epesavakat,
csökkentve ezek felszívódását, és a vérben levő mennyiségüket. 
A bélflóra a vízben oldódó élelmi  rostok erjesztéséből  nyeri  az
energiáját  melyek  fermentációs  termékei  többek  között  az  úgy  nevezett  rövid  szénláncú
zsírsavak is. Ezek a zsírsavak védő hatásúak mert nemcsak az egészségre káros anyagok ellen
védenek, de a civilizációs betegségek kialakulása kapcsán is több vizsgálatban pozitív hatásai
bebizonyosodtak. 

Az  emésztőrendszer  mikroflórájának  egészsége  kapcsán  gyakran  felmerül  a  pro-,  és
prebiotikumok  egészségre  gyakorolt  pozitív  hatása;  tulajdonképpen  a  prebiotikumok
tápanyagként szolgálnak a probiotikumoknak, azaz a bélrendszer hasznos baktériumainak. 
Az  emésztetlen  táplálékkal  elegyedve  a  vízben  oldódó  rostokból  képződött  zselés  anyag
továbbhalad  a  vékonybélben.  Míg  a  vékonybélben  történik  a  legtöbb  anyag  felszívódása,  a
vastagbél  feladata  többek  között  a  víz  visszaszívása.  Az  emberi  vastagbél  az  egyik
legváltozatosabban benépesített és anyagcserében legaktívabb szerv. Legalább 1000 baktérium
faj  él  itt,  és  a  vastagbél  környezete  a  perisztaltika,  a  már  hozzáférhető  alapanyagok  és  a
megfelelő pH értékek miatt a „jó” baktériumok szaporodásának kedvező környezetet biztosít. 
A  vízben  nem  oldódó  rostok  a  vastagbélben  fejtik  ki  áldásos  hatásukat,  ugyanis  a  széklet
mennyiségét növelve az áthaladást segítik. A vízben nem oldódó rostok közé tartozik például a
hemicellulóz, a cellulóz vagy a lignin. Jó forrásai a gabona korpák vagy a zöldségek. 
A vízben nem oldódó cellulózt  egyre több élelmiszerben használják a rostbevitel  növelésére.
Többek  közt  fagylaltokban,  saláta  öntetekben  vagy  egyéb  szószokban,  és  sütőipari  húsipari
termékek előállítása során használják, mert szerkezetileg segítik az élelmiszerek állagát. Egyéb
hasznos tulajdonsága hogy segít  benntartani  a nedvességet  és megakadályozza a termékek
kiszáradását. 

A tudomány jelenlegi állása szerint a napi ajánlott rostbevitel 25-35 gramm, de sajnos csak körül-
belül  15  grammot  viszünk  be.  Természetközeli  életmódot  folytató  népcsoportok  napi
rostfogyasztása kb 150 g. Soknak tűnhet-, de mégis ez áll a legközelebb ahhoz a táplálkozási
szokáshoz,  melyet  vadászó-gyűjtögető  őseink folytattak ezért  érdemes a rostfogyasztásunkat
kiegészíteni mindkét rosttípussal- ehhez nyújthat segítséget a NoCarb Rost sütőmix is.
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Ti tudjátok hogyan kell kiszámolni egy étel vagy alapanyag valós kalória értékét?

Az összetevők energia tartalmát az alábbi faktorokkal lehet kiszámítani: 
 szénhidrát (a poliolok kivételével): 4 kcal/g 
 cukoralkoholok (poliolok): 2,4 kcal/g 
 fehérje: 4 kcal/g 
 zsír, olaj: 9 kcal/g 
 alkohol (etilalkohol): 7 kcal/g 
 szerves savak: 3 kcal/g 
 szalatrim különböző formái: 6 kcal/g (A szalatrim: rövid és hosszúláncú zsírsav triglicerid

molekula rövidítése, ez egy zsírpótló)
 élelmi rost: 2 kcal/g 
 eritrit: 0 kcal/g

Ezek a jelenleg Magyarországon érvényben lévő faktorszámok.

A világon egységes álláspont szerint  a fehérjék, a zsír,  a szénhidrátok, az alkohol mindenütt
ezekkel  az  értékekkel  vannak  számolva,  de  nincs  egységes  álláspont  a  rostok  tápanyag
tartalmával kapcsolatban.

Amíg Magyarországon 2 Kcal tulajdonítanak egy gramm rostnak – vízben oldódó és vízben nem
oldódó rostnak egyaránt megkülönböztetés nélkül- addig pl. Egyesült Államokban a vízben nem
oldódó  rostok  0  a  vízben  oldódó  rostok  2  Kalóriát  érnek.  (több  más  országban  is  teljesen
másképp számolnak a rostokkal)

Egy dolog azonban biztos- táplálkozási szakemberek, orvosok és egyéb szakértők egyöntetűen
egyet  értenek  abban,  hogy  a  rostok  ballasztanyagot  jelentenek,  nem  emésztjük  meg,
következésképpen nincs belőle felszívódó energia, a rostok fajtától függően megakadályozzák
vagy lassítják az egyéb tápanyagok felszívódását pl: zsír. Abban is nagy a konszenzus, hogy a
rostok tartják rendbe a bélrendszerünket. A vízoldékony rostok a vékonybél – míg a vízben nem
oldódó rostok a vastagbél egészségéért felelősek. Bár az emésztő csatornán áthaladva táplálják
a bélflórát,  és változáson megy át  a  rost  szerkezete is  – a rostokból  nem képes az emberi
szervezet energiát előállítani. (de pl. képes a szarvasmarha - rengeteg fűfélét legel, amit meg is
tud emészteni és energiát nyer belőle)

Ugyanakkor  abban is  egyetértés  van,  hogy a fogyás,  a
salaktalanítás és az egészségünk érdekében fogyasszunk
sok rostot. Hallottam már olyant, hogy valaki ódzkodik a
cellulóztól (vízben nem oldódó rost) pedig ez egy rendkívül
fontos  rostféleség  (főleg  ha  nem  fogyasztunk  teljes
kiőrlésű  gabonákat)  amely  azáltal,  hogy  a  vastagbél
flóráját  táplálja  és  a  redőkben  pangó  salakanyagtól
megszabadít,  rendben  tartja  a  székletünket,  és  ami  a
legfontosabb, hogy rendben tartja az immunrendszerünket
–  ugyanis  az  immunrendszerünk  egészségét  a  vastag
bélflóra állapota befolyásolja. Továbbá a manapság egyre
többeket érintő vastagbélráktól is megvéd.

Jelentkezz személyes egyéni típusra szabott tanácsadásra!
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TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK, VITAMINOK
Glutamin: belőle  található  a  legtöbb  (61%)  az  izmokban.  Szerepe  van  a  tejsav
közömbösítésében. Enyhíti az izomlázat, szépíti a bőrt, erősíti a körmöket és hajat. Immunerősítő
és segíti a gondolkodásodat is.

BCAA, azaz elágazó láncú aminosav, melynek kiemelkedő szerepe van a sejtek felépítésében.
Az izomerő és a zsírmentes testtömeg növelésében nélkülözhetetlen. Ajánlott napi dózis: 5-10g

L-carnitine: A felszabaduló zsírok energiaként történő felhasználását ösztönző aminosav. Edzés
előtt célszerű bevenni 1-2000 mg-os mennyiségben, így a testmozgás során rögtön felhasználod
a felszabaduló zsírokat, és energikusabb is leszel tőle. 

Termogenikus  zsírégető: Többféle  termogenikus  zsírégető  van,  ezek  mindegyike  az
anyagcsere folyamatokat fokozza; megemeli a testhőmérsékletet és gyorsítja a pulzust, így több
energiát  (azaz  kalóriát)  használ  fel  a  szervezet.  A  termogenikus  zsírégető  készítmények
általában koffeint tartalmaznak, ezért fogyasztásuk idején érdemes visszaszorítani a kávét és az
energiaitalokat.  A  termogenikus  zsírégető  reggel  és  koradélután  fogyasztandó,  étkezés  előtt
(este kerülendő, mert akadályozza a pihentető alvást). Alacsony dózissal kell kezdeni és lassan,
fokozatosan  emelni  az  adagokat.  Minden  esetben  nézd  meg,  hogy  glutént  tartalmaz-e.
Amennyiben a hormontípusod nem engedi a koffein fogyasztását, akkor a zsírégetőket is kerüld
el!

Vízhajtó hatású testsúlycsökkentő: Önmagában nem túl hatékony, és nincs is sok értelme,
hiszen  a  víz  kihajtása  egy  átmeneti,  a  szervezet  számára  nem  fenntartható  állapotot
eredményez. 

Króm:  Ez  felel  a  vércukorszint  szabályozásáért.  A  króm fogyasztása  segít  elkerülni  a  nagy
vércukorszint ingadozásokat, így az inzulincsúcsot is, amely az egyszerű cukrok, illetve a magas
glikémiás indexű ételek fogyasztása után következik be. A krómnak köszönhetően a szervezet
jóval kevesebbet raktároz el a feleslegből.

CLA:  A  konjugált  linolsav  a  vércukorszintet  és  a  vér  koleszterin  szintjét  csökkenti,  valamint
fokozza az anyagcserét. Segít megőrizni az izomtömeget a diéta alatt, és a zsírsejtek méretének
csökkenéséhez is hozzájárul. 

HCA (hidroxi-citromsav) a Garcinia Cambogia növényből kerül kivonásra. A HCA hozzájárulhat a
testsúly, a testzsír kontrolljához és az éhségérzet csökkentéséhez.

Amit ajánlok mindenképpen táplálékkiegészítőket beszerezni,használni:
 multivitamin 
 omega 3
 melegítő izomlazító krémek
 kalcium-magnézium (2,5:1 aránnyal)
 nőknek a vas, melyet javaslok vas-furamát formájában beszerezni
 C-vitamin – 1 cirom 40-70mg/100g tartalommal bír,  míg az acerola 1000-4600mg/100g

értékkel.
 izotóniás italok hosszan tartó edzésekhez
 energiaitalok a fáradtság leküzdésére
 fehérjekészítmények (fentebb volt róla szó)
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Természetes vitaminok, melyeket én is fogyasztok:

Jó tudni, hogy az ajándékkártyát akkor kapod meg, ha a képre kattintva jelentkezel be a webshopba.
https://wisetreenaturals.hu/?atid=86

www.blnce.hu oldalon 10% kedvezménykód:
EGESZSEG
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A tejről
A tehéntej  laktózt  tartalmaz,  ami  irritálhatja  az  emésztést,  így  gáz  képződik,  tehát  puffadás
következtében alhasi fájdalmak, görcsös érzés alakul ki. Továbbá akár hányingert is érezhetsz,
ami a laktóz intoleranciára utal. Ez azt jelenti, hogy a tej, vagy egyéb tejtermékek fogyasztása
után azonnal, de legalábbi rövid időn belül emésztési problémák lépnek fel. Ez az érzés nem
fájdalom,  inkább  olyan  kellemetlen,  kényelmetlen  tünet  a  fejben  és  a  mellkasban.  Esetleg
szédülés, szórakozottság, valamint fejfájás is előfordulhat.

Közel  hatvan esztendeje az egyik legfőbb orvosi  tanács,  hogy igyunk két  jókora pohár  tejet!
Ennyi tej 600 mg kalciumot tartalmaz. A tej hat évtizedes propagálása ellenére a csontritkulás
járvánnyá  vált.  Növekedésünk  során  nagyrészt  elveszítjük  azt  a  képességünket,  hogy
szervezetünk előállítsa a laktáz nevű enzimet, ami a tej laktóz tartalmának megemésztéséhez
szükséges.  Az  emberek  –  felnőttek  –  háromnegyede  valamilyen  fokú  laktóz-intoleranciában
szenved. A csontritkulás áldozatai közül sokan igen érzékenyek a laktózra.

A tej  olyan vegyületeket  tartalmazhat,  melyek genetikusan előállított  mesterséges hormonok,
ezeket  a  tehenekbe  fecskendezik,  hogy  azok  több  tejet  adjanak  és  jobban  tejeljenek.  Ez  a
bizonyos  befecskendezett  hormon,  akár  mellrákot  is  okozhat.  A  mellrák  a  nők  körében  a
leggyakrabban  kialakuló  daganatos  betegség.  Ennek  esélye  1:8.
Javasolt a rendszeres vizsgálat, szűrések, és az önvizsgálat is. A csomó a mellben, az egyik
vagy mindkét mell alakjának vagy méretének megváltozása, hónaljban jelentkező csomó vagy
duzzanat  mind  gyanús  jel  lehet.  
A  puffadás  (a  laktóz  intolerancia  egy  másik  formája)  akkor  megy  végbe,  amikor  a  tej
emésztetlenül  halad  végig  az  emésztőrendszeren,  mert  a  vékonybél  nem képes  elég  laktáz
nevezetű  enzimet  termelni,  amely  a  laktóz  lebontásáért  felel  a  szervezetben.  Ez  esetleg
súlyvesztéssel, véres széklettel, nagyon kemény gyomorfájdalommal jár. 

Vannak,  akik  a  tehéntejben  lévő  proteinekre  allergiásak.  Például  a  túró  a  tej  proteinjeiből
összesen 80%-ot tartalmaz. Ha valaki allergiás a tejre, de ezeket a proteineket fogyasztja, akkor
a  szervezet  úgy  fogja  érezni,  hogy  ezek  az  anyagok  károsak  számára.  Ilyenkor  az
immunrendszer  felveszi  a  harcot,  melynek  következtében  allergiás  reakciók  lépnek  fel  a
szervezetben. Bőrkiütés, köhögés, viszkető, könnyes szemek, foltok a bőrön. 

Dr. Daniel Cramer a Harvard Egyetem orvosi karán például kimutatta, hogy az egyszerű (és ún.
„egészséges”)  tej  fokozza  a  laktózra  érzékeny  nőknél  a  petefészek  rák  kockázatát.  Más
kutatókkal együtt a 90-es évek elején tett közzé aprólékos elemzést 36 ország laktóz érzékeny
női lakósságára vonatkozóan, azon kívül számos ember- és állatélettani tanulmányt, amelyek azt
bizonyítják,  hogy  a  laktóz  cukor  alkotórésze  a  galaktóz,  mérgező  hatású  a  petefészekre,
akadályozza a teherbe esést, és károsodott gyermekek születését idézheti elő. 

Jelentkezz személyes konzultációra, típusod szerinti tanácsadásra!     
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Jótanácsok a vásárláshoz:

Legyünk kritikus fogyasztók! Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van. Ne engedjük
hogy a reklámok befolyásoljanak! 
Szánjunk időt a vásárlásra, tervezzük meg, hogy mit veszünk, és olvassuk el a címkéket, vigyél
magaddal akár nagyítót, nálam van mindig!
Ismerd meg az E-számokat és a kód mögött rejlő adalékok sajátosságait.
Kerüljük  az  aromákat,  az  ízfokozókat  és  édesítőszereket.  Becsapják  a  szervezetünket,  a
természetes ízvilágunkat és nincs is rá szükségünk! 
Ne fogyasszunk színezett  élelmiszereket,  csak olyat,  ami
természetes színezéket tartalmaz.
Fedezzük fel  a  hagyományos piacot!  Ma már  működnek
online piacok is, ahol neten lehet megrendelni kistermelők
termékeit majd az adott napon, időpontban elmenni érte és
átvenni. 
Folyadéknak  még mindig  a  víz  a  legjobb!  Hiába  a  nulla
kalóriás italok, tele vannak ízfokozókkal, aromákkal. 

Miért van minderre szükségünk?

Tápanyagokra, mert ezek a sejtek felépítéséhez szükséges anyagokat,
energiát, enzimeket a sejtek alkotóelemeit biztosítják.
Oxigénre, ami a sejtek energiatermeléséhez, a kémiai folyamatokhoz
szükségesek
Folyadékra, ami a megfelelő keringést segíti elő. Szállítja a sejtekhez
az oxigént és a tápanyagokat. 
Mozgásra, mert a szív nem képes teljesmértékben egyedül a vér útján
eljuttatni  a  megfelelő  tápanyagokat  és  az  oxigént  minden  sejthez.
Szükséges a mozgás közbeni fokozottabb vérkeringés.
Megfelelő pszichés állapotra, gondolkodásmódra, stresszmentességre,
mert ezek irányítják a szervezetünket!

Néhány ötlet a főétkezésekre:

Reggelire,  -  ha  van utána edzés –  akkor  összetett  szénhidrát  fehérje  és  zöldség.  pl.  teljes
kiörlésű  piritós,  gluténmentes  kenyér   sonka,  paradicsom.  Ha  nincs  utána  edzés,  akkor
magasabb fehérje tartalmú étkezés pl.: főtt tojás, rántotta, uborka, megfelelő. Zabkása.
Tízórai: gyümölcs, fehérje, kókusztej
Ebéd: fehérje, szénhidrát, alacsony GI-jű termékek, zöldség. pl.: csirkeragu barnarizzsel, pirított
pulykamell tzatiziki salátával pirítóssal, grillezett csirkemell spenótos köles-spagettivel
Uzsonna:  gluténmentes  kenyérből  szendvics,  sok  sonkával,  főtt  tojással,  zöldségekkel.  Totu
(tojásfehérjetúró) zöldségekkel, gyümölccsel.
Vacsora:  tonhalsaláta  főtt  tojással,  olaszos  csirkemell  (paradicsommal,  mozarellával)  párolt
zöldséggel,  káposztasalátával  csirkemell  csíkok.  Grillezett  lazac  parmezános  salátával,
puffasztott barna rizzsel.  Minden étkezés alkalmával a számunka megfelelő mennyiségben
vigyünk be a szükséges tápanyagokat!
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ÖSSZEFOGLALÁS AZ ÉTKEZÉSHEZ
 Ismerd meg önmagad! Vezess naplót és figyeld a tested reakcióit bizonyos ételekre!
 Ne  hagyj  ki  egy  étkezést  sem,  mert  a  szervezet  a  kihagyásokra  fokozott

tartalékolással reagál.
 Kerüld  az  üres  kalóriákat,  semmit  nem  ad  a  testednek.  Ezek  a  péksüti,  az

édességek, a chipszek a rágcsálni valók a fehér lisztes pékáruk, sós pogácsa, ropi,
üdítők.

 Keresd az alacsony glikémiás indexű ételeket a magas rosttartalom miatt, enyhítik
az éhségérzeted. Ezek legyen a hasznos szénhidrátok!

 Fogyassz több fehérjét! Akár protein ital formájában, de ne üresen,hanem mindig
teljes értékű étkezésként!

 A rost fogyasztás nagyon jó, hasznos, de csak megfelelő folyadék bevitel mellett
fejti ki hatását! Igyál naponta 3-5 liter vizet!

 A fogyókúra nem egyenlő a diétával! Ez nem éhezés! Ez egy életmódváltás!
 Nincsenek tiltott ételek, csak megfelelő arányok, jó időzítés és eltalált mennyiségek!
 Néha egy kis nasi belefér, tűzz ki egy napot a héten, amikor megeheted, de csak

akkor, azon a napon! Aztán erről is szokj le minél hamarabb!
 Fogyassz több zöldséget, mint eddig!
 Készíts magadnak gyümölcsös totut (tojásfehérjéből) és gyümölcsös joghurtot, ne

vedd meg a boltban! Süss magadnak kenyeret és zsemlét, készíts szendvicset, vidd
magaddal!

 Pótold a vitaminokat és az ásványi anyagokat!
 Tervezz előre minden étkezést!
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KONTROLL

MÉRD LE MAGAD!
Mérlegen a súlyom, adott  napon
reggel éhgyomorra:…..

Felsőtestem pontjai: 
A./  jobb  kar  -  középső  ujjam
végétől  60-70cm  (jegyezd  meg
pontosan)  ….cm-re a bicepszem
kerülete: ….cm

bal  kar  -  középső  ujjam végétől
60-70cm (jegyezd meg pontosan)
….cm-re  a  bicepszem  kerülete:
….cm

B:/ jobb lábam földtől mért magasságban …. cm-re a combom kerülete …. cm
bal lábam földtől mért magasságban …. cm-re a combom kerülete …. cm

C./ derekam, csípőm kerülete köldökömtől felfelé….. cm-re kerülete….. cm, majd köldökömtől
lefelé ….cm-re kerülete

Fénykép: fürdőruha, csukott ajtó, vagy sima fal  előtt állva, kihúzod magad!!!!  Három irányból
(elöl-oldal-hátul)

Ez a kiinduló pont, és ezt újra megcsinálod 3 hónap múlva. Látnod kell a változást!

Nézd meg az 
életmódváltó 
csomagokat!
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TESTTÍPUSOK, ANYAGCSERE TÍPUSOK
ISMERD MEG A TESTEDET!

Pajzsmirigy-típus testalkata, tulajdonságai:
Karcsú, vékony csontozatú.  Fiatalon akár mit  megehetett  mindent,  sosem hízott.  Később, ha
felborul az egyensúly, akkor akár 10 kilót is felszedhet. Nőknél nem érvényesül a derék rész.
olyan  téglalap  formájúak.  Úszógumi  szerű  elhízás  jellemzi.  Ha  hízik,  akkor  körbe,  vagy  a
combokra.  A  nap  folyamán  vannak  aktív  és  kevésbé  aktív  szakaszai  is,  inkább  délutántól
nyugisabb.  Igazi  koffein-függők,  gyakran  kimerülnek.  Imádja  a  szénhidrátot,  a  koffeint,  az
édességet, ha elfogyasztja rövid ideig jól érzi magát, majd újra lemerül. Sokszor fáradtan ébred,
lendülettel teli és dél körül újra kimerül. Gyakran fázik a kezük, a lábuk, alacsony vérnyomás,
alacsony  vércukorszint  jellemzi  őket.  Hajlamosak  allergiára,  elképzelhető  a  száraz  bőr  és
töredező köröm is.

Kerülendő  élelmiszer:  Kávé,  tea,  koffeines  italok, “pörgetők”, édességek,  gyümölcslevek,
gyümölcsök, lekvár, zöldtea, fehér liszt, zsírban sült ételek.

Nézd meg az 
életmódváltó 
csomagokat!

Mellékvese-típus testalkata, tulajdonságai:

Zömök, erős testalkatú, nem vékonyak. Jellemzően előre, mellkasra és hátra híznak, nőknél a
mellek is nagyobbak. Kezük és lábuk rövidebb, széles a válluk és a csípőjük, derékra híznak, háj-
szerűen, formátlanok lesznek. Pocakjuk erősen kidomborodik, gyakori gondjuk a székrekedés és
a magas vérnyomás. Elsősorban férfiaknál jellemző a kemény has, amit a belső szervközti zsír
okoz, kívül szinte semmi háj nincs rajtuk. Ők az almatípusok. A nőknél nagyobb hát és mell
jellemző. Viselkedésükre jellemző, hogy aktív, vezető személyiségek, igazi ragadozók, húsevő.
Kedvence a hús és a csoki! Sokszor stresszel, délutáni nassoló.

Kerülendő élelmiszerek: Vöröshúsok, zsírban sült ételek, fehér liszt, sós ételek, alkohol
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Agyalapimirigy-típus testalkata és tulajdonságai:

Testükhöz képest a fejük, az arcuk nagyobb, fiús alkat,  egyenletesen híznak. Babaháj  szerű
elhízás jellemzi.  Laza és puha kötőszövet.  Ébredés után a  legaktívabb,  hajlamosak gyakran
megfázni, gyulladásokra, bélproblémákra panaszkodnak. Elvileg elvan néhány doboz joghurton,
tejtermékeken  egésznap,  pedig  nem  tesz  jót  neki.  Gondolkodó  típus.  Mivel  a  tejtermékek
serkentik ezt a mirigyet, így az egyensúly kialakításához el kell hagyni ezeket.

Kerülendő élelmiszerek: koffein, tejtermékek, tejszínes, tejes fagylaltok, jégkrémek, sajtok, fehér
liszt, cukor, zsírban sült ételek.

Petefészek-típus testalkata és tulajdonságai:

Nyilván ide csak nőket sorolunk, a tipikus körte alkatú nőket. Jellemző rájuk a szélesebb csípő,
vastagabb boka, keskeny csukló. Hasa laposabb, popsija kerekebb, combja vastag. Imádja a
lábedzéseket. Jellemzője a narancsbőr. Reggel is aktív, elég neki egy kávé délig, de este van
igazán jó formában. Imádja a csípős, fűszeres ételeket, és a csokoládét. Érzékeny típus, hamar
fel kapja a vizet. Nekik felső testre kellene edzeni inkább, hogy arányos és formás jó alakjuk
legyen. Ezzel szemben, inkább lábra szeretnek edzeni.

Kerülendő ételek: fűszeres, csípős ételek, túl zsíros ételek, belsőségek, tej és tejtermékek, vaj,
jégkrém, tortakrémek

Az, hogy mit kell kerülnöd, kiderült a 
hormontípus jellemzőknél. Az, hogy 
hányszor kell étkezned egy nap, illetve, hogy
milyen arányban legyen a tányérodon 
szénhidrát, fehérje és zsír, az pedig kiderül, 
ha felveszed velem a kapcsolatot és 
jelentkezel egy konzultációra.

Jelentkezz konzultációra!

Elérhetőségem: 06203313171
Email: ideirj@mozduljanyu.hu
Facebook: @mozduljanyu
Instagram: #mozduljanyu
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Itt az ideje, hogy  letöltsd az ingyenes receptgyűjteményeket, az Élj Élhető Életmódot c. online
könyvemet, mely 1.990 Ft, és a hozzátartozó ingyenes Életmód munkafüzetet is.

A tartalomból:  Gondolkodás megváltoztatása, Időtervezés,
Én  képem  reális  kialakítása,  Anyagcseretípusok,
Hormontípusok, Betegségeink, Edzéselmélet, Zsírégetés.
 

Megnézem az anyagokat!

Ez az anyag az ingyenes tudásanyag tovább fejlesztett 
változata, kicsit részletesebben belemegyünk a témába. 
Aki már komolyan szeretné, akarja a változást, annak 
mindenképpen ajánlom. Szót ejtünk már a női hormonok 
csodálatos világáról. Segítséget nyújt neked abban, hogy
miként szakíts időt magadra, hogy érd el, a nyugodt 
alvást, mit tegyél azért, hogy ne “kattogj” éjszaka. 

Belemegyünk abba is, hogy ha a tükörbe nézel, akkor kit látsz, miért őt látod és hogyan fogod 
végre a csodás énedet felismerni! Edzés és mozgás terén pedig kicsit többet is megtudhatsz 
arról, hogy miért kell edzeni, mit tesz a mozgás a testeddel, hogyan hat rád és vajon sokat vagy 
keveset mozogsz. Valóban ég-e a zsír és ez a szó mit is jelent egyáltalán. Biztos vagyok benne, 
hogy érdekes és információ birtokába juthatsz, ha igényled!

A tartalomból: időbeosztás segítő, tervezz előre, minőségi idő tervezés, edzés tippek.

Valahogy nem megy neked ez az előre tervezés, pedig az életmódváltás alapja! Előre tervezzük
a napjainkat, az étkezéseinket, a teendőinket, de kéne egy kis segítség! Akkor ez neked való! 
Nem csak időbeosztásról szól, hanem rengeteg olyan ötletet találsz benne, amivel saját 
magadat motiválhatod. Önértékelés – a legjobb és legérdekesebb dolog. Hogyan csináld nap, 
mint nap, vagy hétről hétre? Fogadd meg, hogy idén igenis eléred azt a reális célt, amit kitűztél. 
Óriási a különbség a leírt és a gondolataidban tartott célok között! Ki kéne próbálnod!

Remélem sok hasznos információ birtokába jutottál! Amennyiben kérdésed van,
kérlek keress meg az elérhetőségeimen: 

Mobil: 06203313171; FB @mozduljanyu ;  INSTA #mozduljanyu
Köszönöm! Saci

Felhasznált irodalom:
Silye Gabriella – Sporttáplálkozás a maximális teljesítményhez
Szántai Zsolt – Életmódváltás mesterfokon 
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