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Pamiętaj, by w każdym Twoim posiłku znalazło się białko. 

Dlaczego? To bardzo proste!
Białko:
-  chroni tkankę mięśniową, a to właśnie ona jest głównym
„spalaczem” kalorii w naszym ciele (1 kg tkanki tłuszczowej spala
dziennie 4 kcal, a jeden kg tkanki mięśniowej czasem nawet 100 kcal)
-  daje uczucie sytości i i przyspiesza metabolizm, czyli tempo spalania
kalorii
- usprawnia nocną regenerację mięśni, tkanek i narządów
- umożliwia prawidłową odbudowę mięśni po wysiłku fizycznym
Jeśli się odchudzasz zjadaj codziennie 1,5 g czystego białka na każdy
kg masy ciała, jeśli chcesz utrzymać swoją wagę 1 g/ kg masy ciała, jeśli
chcesz przybrać w masę mięśniową i ćwiczysz siłowo – 2 g/kg*

Ważne jest, by białko znalazło się w każdym posiłku tak, aby jego
wykorzystanie przez nasze ciało było optymalnie wysokie. 
Pamiętaj też sięgać do zróżnicowanych źródeł białka; nie tylko białka
zwierzęcego (mięso, ryby, jaja, nabiał), ale również roslinnego. 
Postaraj się, by minimum 50% protein pochodziło ze źródeł
roślinnych: strączków, orzechów, pestek, kasz…

Dużym ułatwieniem mogą być dla Ciebie różne przekąski białkowe
Herbalife😊, które możesz stosować jako element posiłku (zupa lub
deser) albo jako samodzielne, małe co nie co w ramach 4-5
posiłkowego jadłospisu. Możesz też skorzystać z bezsmakowej
Odżywki Białkowej😊, którą możesz dodać do sosu lub zupy, by
„podkręcić” ilość białka w posiłku

Wskazówka 1



Zjadaj codziennie minimum 25 g błonnika z różnych źródeł

Błonnik pokarmowy czyli substancje pochodzenia roślinnego, które
choć w żaden sposób nie ulegają trawieniu ani wchłanianiu w
przewodzie pokarmowym, to bardzo pozytywnie wpływają na jego
stan. Znajdziesz je w warzywach, owocach (porzeczki, maliny) i
pełnoziarnistych produktach zbożowych (pieczywo razowe, płatki
owsiane, grube kasze, razowy makaron, pełnoziarnisty ryż…). Polski
Instytut Żywności i żywienia zaleca minimum 25 g błonnika dziennie, a
zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że
dzienne spożycie błonnika powinno wynosić około 30–40 gramów.
 
W czym pomoże Ci błonnik?
- da Ci uczucie sytości oraz opóźni moment opuszczania żołądka
przez pokarm
- wspomoże metabolizm przyspieszając proces odchudzania
-  będzie działał jak szczotka "wymiatając" zalegające resztki
pokarmowe z jelit
- pobudzi perystaltykę jelit i zwiększy wchłanianie wody (a tym samym
objętość stolca) czyli ułatwi wypróżnianie. 
- oczyści organizm ze zbędnych produktów przemiany materii
- spowoduje obniżenie poziomu cholesterolu
- będzie siedliskiem i pokarmem dla Twojej przyjaznej mikroflory
jelitowej, poprawiając tym samym nie tylko pracę przewodu
pokarmowego, ale także podwyższając kondycję układów
odpornościowego i nerwowego 
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Różne przekąski białkowe Herbalife znajdziesz pod linkiem
https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/przekaski-bialkowe/

*Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie, ile białka powinnaś/powinieneś
zjadać codziennie i jak rozłożyć je w swoich posiłkach, a także o tym,
jak w ogóle powinna wygladać dieta uwzględniająca Twój cel wagowy i
zdrowotny, zadzwoń do mnie 601815993, by umówić się na bezpłatną
teleporadę.

 

https://www.medonet.pl/zdrowie/diety,ratunek-w-pelnym-ziarnie,artykul,1583235.html
https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/przekaski-bialkowe/


Jedz zgodnie z rytmem dobowym

.W odżywianiu zgodnym z rytmem dobowym chodzi  o respektowanie
domowego rytmu człowieka warunkującego wydzielanie się enzymów
i hormonów. .

Jak to ma wyglądać? 

1.Śniadanie. W godz. 5-9 rano w organizmie występuje szczytowy
poziom kortyzolu, który odpowiada za sprawne trawienie. Nad ranem
rośnie także produkcja enzymów trawiennych, zarówno tych
odpowiedzialnych za tłuszcze, białka, jak i węglowodany. Dlatego też
śniadanie powinno być najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia –
ważne, aby było zrównoważone, dostarczyło energii i niezbędnych
materiałów budulcowych. Świetnym rozwiązaniem dla osób, które
chcą być zdrowenie, a nie mają czasu na szykowanie przemyślanych,
zbilansowanych śniadań jest Koktajl Odżywczy Herbalife😊.
Dokładne informacje na temat Koktajlu Odżywczego znajdziesz pod
linkiem: https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/kontrola-
wagi/koktajl-odzywczy-formula1/

2.II sniadanie. Przedpołudniowa przekąska powinna - oprócz białka -
zawierać owoce i/lub pieczywo pełnoziarniste, bo wraz z upływem
godzin przedpołudnia wzrasta poziom enzymów trawiących cukry

3.Obiad. Między godz. 12 a 15 najbardziej aktywne są proteazy, czyli
substancje trawiące białka. Poza tym w tych godzinach ma miejsce
drugi szczyt kortyzolu, dlatego organizm z powodzeniem strawi
„ciężkie” produkty.  
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Jeśli chcesz podnieść spożycie błonnika do zalecanych 25-40 g
dziennie, możesz sięgnąć po Napój Błonnikowy Herbalife
Nutrition😊, w którym znajdziesz aż 5 g błonnika w jednej porcji
(pochodzącego z 6.różnych źródeł) 
Dokładne informacje na jego temat znajdziesz pod linkiem:
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/zdrowe-
trawienia/napoj-blonnikowy-zdrowy-uklad-pokarmowy/

 

https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/kontrola-wagi/koktajl-odzywczy-formula1/
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/zdrowe-trawienia/napoj-blonnikowy-zdrowy-uklad-pokarmowy/


Warto teraz zjeść obiad – przyrządź porządną porcję chudego mięsa
albo ryby, jajek, czy strączków, dodaj do tego dużo warzyw i sięgnij po
pełnoziarnisty ryż, makaron albo kaszę, pamiętając, by porcja warzyw
na talerzu była minimum dwukrotnie większa niż porcja „ziaren”.
Dobrze byłoby podać posiłek z dodatkiem zdrowych olejów
roślinnych. 

4. Podwieczorek. Należy zjeść lekki podwieczorki, najlepiej w godz.
16-17. W organizmie podnosi się wtedy poziom insuliny. Jeśli
zrezygnujesz teraz z posiłku, stracisz energię, poczujesz się nie w
formie i bez humoru. Ale posiłki popołudniowe w diecie odchudzającej
to już tylko białko i warzywa. Może to być np. porcja (garść) orzechów
lub sałatka warzywna z „wkładką białkową” lub jedna z przekąsek
białkowych  Herbalife Nutrition😊.
Różne przekąski białkowe Herbalife znajdziesz pod linkiem
https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/przekaski-bialkowe/

5. Kolacja
Ostatni posiłek powinien przypadać na okres między godz. 18.00 a
20.00. Pod koniec dnia tempo metabolizmu spada, a organizm
pracuje na zwolnionych obrotach. Substancje odżywcze są teraz
magazynowane do regeneracji organizmu w czasie snu. Enzymy
trawienne nie są już aktywne. Należy zatem zjeść bardzo łatwostrawną
i lekką kolację (bezwęglowodanową) , która nie przekroczy 25%
dziennej dawki należnych nam kalorii. 
Na kolację świetnie sprawdzi się Koktajl Odżywczy Herbalife 😊 lub
koktajl Pro20 Select 😊
Informacje na temat koktajlu Pro20Select znajdziesz pod linkiem:
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/kontrola-wagi/pro-20-
select-koktajl-wysokoproteinowy-wymieszania-woda-630-g/

 

Pij dostateczną ilość płynów
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Utrzymanie zdrowego poziomu nawodnienia zapewnia efektywne
funkcjonowanie organizmu i zmniejsza ryzyko problemów
zdrowotnych związanych z jego niedoborami, takimi jak kamienie

 

https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/przekaski-bialkowe/
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/kontrola-wagi/pro-20-select-koktajl-wysokoproteinowy-wymieszania-woda-630-g/


nerkowe, zagęszczenie krwi, zaparcia, odkładanie kamieni kałowych,
nadwrażliwość na zmiany pogody, wysychanie mazi stawowej,
opuchnięcia (zbyt skoncentrowany płyn międzykomórkowy zatrzymuje
nadmiar wody), cellulit itp.

Wreszcie, spalanie tkanki tłuszczowej odbywa się w środowisku
wodnym, więc przy dostatecznym nawodnieniu nasze odchudzanie
będzie zdecydowanie efektywniejsze 

Ile powinniśmy pić? Jeśli chcemy utrzymać swoją wagę to 30 ml na
każdy kg masy ciała, natomiast w diecie odchudzającej więcej: 33
ml/kg masy. Połowę spożywanych płynów powinna stanowić woda,
poza nią możemy pić słabe herbaty czarne, zielone i ziołowe, kompoty
gotowane bez dodatku cukru, soki warzywne… Kawa i mocna herbata
wykazuje właściwości moczopędne, więc nie liczą się do ogólnego
bilansu spożytych płynów.
 
Ponieważ w nocy – poprzez oddychanie, pocenie się i mocz - tracimy
od ¾ do 1 litra wody, więc jak najszybciej należy rano uzupełnić jej
niedobory. Do południa powinniśmy wypić 2/3 naszego dziennego
zapotrzebowania na płyny. 
Warto też zwrócić uwagę na to, że gorącym latem i podczas wysiłku
pijemy więcej.
Jeśli nie lubisz pić wody, wypróbuj Herbatkę Thernojetics 😊
wspierającą Twoje zdrowie i dążenie do szczupłej sylwetki 
https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/energia-i-metabolizm/
lub Napoje Aloesowe 😊wspierające układ trawienny
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/zdrowe-
trawienia/napoj-aloesowo-ziolowy/
lub napoje energetyczne albo  witaminowo-elektrolitowe z seri
Herbalife24
https://studiozdrowia.com/kategoria-produktu/odzywianie-w-sporcie/

Wzbogać swoje jedzenie w niezbędne składniki odżywcze
 

Wskazówka 5 

Wydawać by się mogło teoretycznie, że dorosła zdrowa osoba nie
powinna wymagać dodatkowego podawania preparatów
witaminowych czy mineralnych…. 



Ale okazuje się, że „gdybyśmy chcieli uzyskać niezbędne dawki
witamin i biopierwiastków ze spożywanych owoców, warzyw i zbóż,
musielibyśmy zjadać je w takich ilościach, że nasz przewód
pokarmowy by temu nie podołał.”– prof. Aleksander Ożarowski..
Szczególnie osoby na diecie odchudzającej wykazują niedobory
witamin i minerałów, co wpływa miedzy innymi na zaburzenia pracy
komórek i spowolnienie metabolizmu, przemiany aminokwasów,
tworzenie kolagenu, spalanie tkanki tłuszczowej itp. 
Podobna sytuacja tyczy kwasów omega-3, niezbędnych,
nienasyconych kwasów tłuszczowych, których zawartość w obecnie
dostępnym mięsie, jajach, mleku czy rybach spadła tak drastycznie, iż
ich suplementacja wydaje się niezbędna dla każdego. 

Tak więc koniecznie – przechodząc na program odchudzający lub
chcąc spowolnić proces starzenia– należy zadbać o uzupełnienie diety
preparatami witaminowo-mineralnymi oraz kwasami omega-3, bo
tylko wtedy Twój organizm będzie dobrze odżywiony, odchudzanie
będzie skuteczne i zdrowe, a osiągnięte przez Ciebie rezultaty będą
trwałe.
 
W ofercie Herbalife znajdziesz nie tylko Koktajle Odzywcze Herbalife,
które bilansują dietę, dając jednocześnie kontrolę nad kaloriami, ale
także: 
Zestawy Witamin&Minerałów dla kobiet i mężczyzn😊 
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/mocne-
kosci/formula-2-witaminy-mineraly-dla-kobiet/
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/mocne-
kosci/formula-2-witaminy-i-mineraly-dla-mezczyzn/
Herbalifeline Max z kwasami omega-3 EPA i DHA😊
https://studiozdrowia.com/nasze-produkty/suplementy-diety/zdrowe-
serce/herbalifeline/  i wiele innychswietnych  suplementów

Zapraszam Cię na swoje strony:
https://studiozdrowia.com
 i życzę Ci samych sukcesów na wytyczonej
drodze. Bądź zdrowsza/zdrowszy i bardziej
zadowolona/zadowolony ze swojej sylwetki
każdego dnia.
Hanna Kaczorek, dietetyk, Partner Herbalife
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