7 MÓDJA ANNAK,
AHOGY A MODERN TÁPLÁLKOZÁS
A VESZTÜNKET OKOZZA
ÉS MIT TEHET ELLENE

Az Országos Közegészségügyi Intézet

szerint 4,6%-nak,

vagyis körülbelül 62 millió embernek, a táplálkozással
összefüggő betegsége van. Ezek közül a betegségek
közül sok, mint pl. a szív- és érrendszeri betegségek, a
daganatok és a cukorbetegség megelőzhetők—és vissza
is fordíthatók—megelőző táplálkozási intézkedésekkel.

Ennek a jelentésnek az a célja, hogy megismerje az
igazságot és egyben kihívást is jelentsen. Az igazság az,
hogy az olyan ellenőrizhető tényezők, mint az elfogyasztott
ételek és az Ön által választott életmód megölhetik.
A kihívás az Ön számára az, hogy gondoskodjon az
egészségéről, méghozzá egészséges választások révén.

ÍME 7 MÓDJA ANNAK, AHOGY A MODERN TÁPLÁLKOZÁS
ÉS ÉLETMÓD A VESZTÜNKET OKOZZA.
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1. TÚLZOTT CUKORFOGYASZTÁS
2018-ban

csak

fogyasztottak.

az

amerikaiak

több,

mint

11,8

billió

tonna

cukrot

A cukor hozzájárul az elhízáshoz, a magas vérnyomás, a

szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a krónikus gyulladásos
folyamatok
74%-a

kialakulásához.

Az

előre

csomagolt

élelmiszerek

több,

mint

hozzáadott cukrot tartalmaz, és akkor is, ha kerüljük az édességek

fogyasztását, valószínű, hogy még mindig több cukrot fogyasztunk, mint
amennyire szükségünk van. A cukrok gyakori formái a nagy fruktóztartalmú
kukoricaszirup, az agavé szirup, a nádcukor, a maltodextrin, a juharszirup és a
szacharóz, csak hogy néhányat említsünk a ma forgalmazott 56 féle cukor közül.

1

2. TÚLZOTT KALÓRIABEVITEL
Az étteremben felszolgált adagokat gyakran úgy tervezik, hogy erőlködve
fogyasszuk el a teljes adagot étvágyunk kielégítése és a fogás érzékelt értékének
növelése érdekében. Ez gyakran túlevéshez vezet, amikor pedig otthon főzünk,
hajlamosak vagyunk utánozni az éttermi adagokat. Mivel az emberek naponta
legalább 500 kalóriával többet fogyasztanak, mint a 70-es években, nem csoda, hogy
az elhízás sokkal elterjedtebb jelenség ma, mint bármelyik másik történelmi korban.
Az elhízás kezelésének orvosi költségei csak az Egyesült Államokban százmilliárdokra
tehető, és ez nem tartalmazza az életminőség romlásával járó kiadásokat,
valamint az egyébként megelőzhető más betegségek kockázatának növekedését..
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3. FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK
A Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) felmérése arra a
következtetésre jutott, hogy a modern étrendben öt étkezésből majdnem három
ultra-feldolgozott élelmiszereken alapul, amelyek kalóriabevitele nagyobb, mint az
összes többi kategóriáé együttvéve. A kutatók azokat az élelmiszereket definiálták
ultra-feldolgozottnak, amelyek előállításához mesterséges aromákat, színezékeket,
édesítőket, stabilizátorokat és más adalékanyagokat használtak fel, ízük javítása
vagy nemkívánatos tulajdonságaik elfedése érdekében. A feldolgozott élelmiszerek
ritkán tartalmaznak annyi hasznos tápanyagot, amennyire a szervezetnek
szüksége van. Minél többet eszünk, annál rosszabb a táplálkozásunk minősége.
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4. FELDOLGOZOTT HÚSOK
Azokat a húsokat nevezzük feldolgozottnak, amelyeket pácolással,
sózással, füstöléssel, szárítással vagy konzervként kerülnek tartósításra.
Ezek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek nincsenek jelen a friss
húsban, és károsak lehetnek az egészségre. Nagy mennyiségű feldolgozott
hús

hosszú

többek

ideig

között

történő

magas

fogyasztása

vérnyomás

számos

krónikus

betegség,

szívbetegség,

krónikus

obstruktív

tüdőbetegség, valamint bél- és gyomorrák megnövekedett kockázatával jár.

5. GYAKORI NEM OTTHONI ÉTKEZÉS
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Mindannyian megérdemlünk néha egy kis lazítást, de a gyorséttermi
és éttermi adagok túl gyakori fogyasztása a fenti tényezők mindegyikének
okozója.

Az

ultra-feldolgozott

húsok

és

élelmiszerek,

a

magas

cukortartalom és a rendszeresen nem otthon fogyasztott nagy adag
ételek

hihetetlenül

egészségtelen

életviteli

választást

jelentenek.

6. ALKOHOL ÉS DOHÁNY
A túlzott fogyasztással járó veszélyeken, vagyis a közlekedési baleseteken
és az akut alkoholmérgezésen stb. kívül a túlzott alkoholfogyasztás krónikus
májbetegséggel, daganatos-, szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint
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magzati alkohol szindrómával jár. A dohányzás tüdőbetegséggel, rákkal és
szív- és érrendszeri betegségekkel társul. Ezenkívül egyre több a bizonyíték
arra, hogy ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek együtt
fogyasztva, drasztikusan növelve bizonyos daganatos betegségek kockázatát.

7. VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK HIÁNYA
Az energiatermeléshez, a szív- és érrendszer egészségéhez, az anyagcseréhez,
az immunrendszerhez és a gyulladásos folyamatokra adott válaszhoz
nélkülözhetetlen mikrotápanyagok nagy része hiányzik a modern táplálkozásból.
A BioMed Central 2017. február 14-én megjelent nyilatkozata szerint „Az amerikai
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étrendek átlagos fehérje-, rost-, A-, C-, D- és E-vitamin, cink, kálium-, foszfor-,
magnézium és kalcium tartalma jelentősen csökkent az ultra-feldolgozott
élelmiszerek energia-hozzájárulásának kvintilisén keresztül, miközben a
szénhidrát, a hozzáadott cukor és a telített zsírsav tartalom megnőtt.” Egyszerűen
fogalmazva az emberek nem kapják meg az optimális egészségi állapothoz
és a működéshez szükséges gyümölcsöt és zöldséget (napi 5-10 adag)..

Az Ön előtt álló kihívás az,
hogy átvegye az irányítást

Feltételezzük, hogy az itt közölt információk nagy része
nem jelent meglepetést az Ön számára. Sokan tudjuk,
hogy mikor hozunk egészségtelen döntéseket, de
tehetetlennek és túlterheltnek érezzük magunkat, mivel
a modern életmód gyakran teszi ezeket az egészségtelen
döntéseket a könnyebb döntésekké. Mit tehetünk?
Az egyik legegyszerűbb módszer az, hogy kicsiben kezdjük. Ha az Ön célja
a fogyás, mozogjon többet, étkezzen jobban, adjön jobban magára vagy éljen
jobban. Pofonegyszerű. Tűzzön ki egy elérhető célt és 90 napig tegyen meg
mindent annak eléréséért.
A Kyäni világszerte több millió embernek segített abban, hogy egészségtelen
életmódjukat Egészséges Életmóddá változtassák, és van egy olyan programunk
az Ön számára, amelyik már sok más embernek segített az egészséges életmód
ösvényén elindulni. A program neve 90 napos Egészséges Életmód Kihívás,
és arra invitáljuk, hogy vegyen részt benne, vágjon bele még ma!

A kezdés egyszerű. Amikor készen áll arra, hogy megkezdje a Kihívást,
menjen a Kyäni90DayChallenge.com oldalra, küldje el Egészséges
Életmód célkitűzéseit és a Kezdés előtt készült fotót. Ez olyan
nagyszerű! Ezután, a 90 nap elteltével küldjön egy másik fotót a
tapasztalatai rövid leírásával, és benevezzük Önt, hogy esélye
legyen a következő nagydíjak egyikének elnyerésére:
• 1 nagydíj: 12.000€, belépőjegy egy későbbi Kyäni eseményre, és egy logóval ellátott
csomag
• 5 döntös: 800€, belépőjegy egy későbbi Kyäni eseményre, és egy logóval ellátott
csomag								
• 10 Említésre méltó: belépőjegy egy későbbi Kyäni eseményre, és egy logóval ellátott
csomag
Forduljon Kyäni Üzleti Partneréhez, ha további információra van szüksége
a 90 napos Egészséges Életmód Kihívással kapcsolatban és tudjon meg többet
termékeinkről és az általunk nyújtott támogatásról célkitűzésének eléréséhez.

Képzelje el, milyenné válhat az élete mindössze
90 nap alatt. Ne habozzon! Vágjon bele a 90
napos Egészséges Életmód Kihívásba még ma,
és vegye kézbe élete és egészsége irányítását!

