
7 SPÔSOBOV,    
AKÝMI VÁS VAŠA MODERNÁ  
STRAVA ZABÍJA
A CO S TÝM MÔŽETE UROBIŽ

Podľa Národného ústavu verejného zdravia (NIPH) 4,6% 

alebo asi 62 miliónov ľudí trpí najmenej jedným ochorením 

súvisiacim so stravou. Mnohým z týchto chorôb vrátane 

kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a cukrovky sa dá predísť 

- a dokonca aj zvrátiť - preventívnymi diétnymi opatreniami.



1. NADMERNÝ PRÍJEM CUKRU
Len v roku 2018 Európania spotrebovali 17 miliónov ton cukru. Cukor prispieva 

k obezite, vysokému krvnému tlaku, srdcovocievnym ochoreniam, cukrovke a 

chronickým zápalom. Viac než 74 % vopred balených potravín obsahuje pridaný cukor 

a dokonca aj keď sa vyhýbate dezertom, je pravdepodobné, že aj tak konzumujete 

viac cukru, než by ste mali. Bežné formy cukru sú kukuričný sirup s vysokým 

obsahom fruktózy, agávový nektár, trstinový cukor, maltodextrín, javorový sirup a 

sacharóza, a to je iba niekoľko z 56 rôznych foriem, ktoré sú v súčasnosti na trhu.

2. NADMERNÝ PRÍJEM KALÓRIÍ2. NADMERNÝ PRÍJEM KALÓRIÍ
Porcie v reštauráciách sú často tvorené tak, aby sme sa prejedli, v snahe 

uspokojiť naše chute a zvýšiť vnímanú hodnotu jedla. To často vedie k prejedaniu, 

keď varíme doma, pretože máme tendenciu napodobňovať veľkosti porcií, ktoré 

vidíme v reštauráciách. Ľudia denne skonzumujú takmer o 500 kalórií viac než v 

70. rokoch minulého storočia, takže nie je žiadnou záhadou, prečo je obezita v 

súčasnosti oveľa rozšírenejšia ako kedykoľvek predtým. Náklady na zdravotnú 

starostlivosť súvisiacu s obezitou iba sú v USA stovky miliárd, a to nezahŕňa cenu 

straty kvality života a zvýšeného rizika pre mnohé ochorenia, ktorým sa dá predísť.

3. SPRACOVANÉ POTRAVINY
Z prieskumu Centra pre kontrolu chorôb (CDC) vyplynulo, že kalorický prínos 

vysoko spracovaných potravín v modernej strave predstavuje takmer tri z piatich 

skonzumovaných kalórií, a to bolo viac, ako v prípade všetkých ostatných kategórií 

spoločne. Výskumní pracovníci definovali vysoko spracované potraviny ako tie, 

ktoré sa vyrábajú s použitím umelých príchutí, farbív, sladidiel, stabilizátorov 

a iných prídavných látok, aby im dali lepšiu chuť a prekryli ich nežiaduce 

vlastnosti. Spracované potraviny zriedkavo obsahujú dostatok užitočných 

živín, ktoré telo potrebuje. Čím viac jeme, tým horšia je kvalita našej stravy.
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TU JE 7 SPÔSOBOV, AKÝMI VÁS MODERNÁ   

STRAVA A ZIVOTNÝ ŠTÝL MÔŽU ZABÍJAT.

Táto správa je určená na to, aby vám povedala pravdu 

a predstavila výzvu. Pravda je taká, že kontrolovateľné 

faktory, ako napríklad jedlo, ktoré konzumujete, 

a voľby životného štýlu, vás možno v skutočnosti 

zabíjajú. Výzvou je, aby ste prebrali kontrolu nad 

vaším zdravím vykonávaním zdravých volieb.
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4. SPRACOVANÉ MÄSOVÉ VÝROBKY

Spracované mäso je definované ako mäso, ktoré bolo spracované 

konzervovaním, solením, údením, sušením alebo zaváraním. Takéto mäso 

obsahuje chemické zlúčeniny, ktoré nie sú prítomné v čerstvom mäse 

a môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. Dlhodobá konzumácia veľkých 

množstiev spracovaného mäsa súvisí so zvýšeným rizikom mnohých 

chronických ochorení vrátane vysokého krvného tlaku, srdcových 

ochorení, chronickej obštrukčnej choroby pľúc a rakoviny čriev a žalúdka.

5. CASTÉ JEDENIE MIMO DOMU

My všetci si občas zaslúžime prestávku, ale odmeňovaním sa veľkými 

porciami na miestach rýchleho občerstvenia a v reštauráciách často 

prináša na svetlo predtým uvedené faktory. Vysoko spracované mäsové 

výrobky a potraviny, vysoký obsah cukru a obrovské porcie robia z príliš 

častého jedenia mimo domu neuveriteľne nezdravú voľbu životného štýlu.

6. ALKOHOL A TABAK

Okrem nebezpečenstva nadmerného pitia alkoholu, t.j. dopravné nehody 

a akútna otrava alkoholom, nadmerné pitie môže byť spojené s chronickým 

ochorením pečene, rakovinou, srdcovocievnymi ochoreniami a fetálnym 

alkoholovým syndrómom. Fajčenie je spojené s pľúcnymi ochoreniami, 

rakovinou a srdcovocievnymi ochoreniami. Okrem toho rastúci počet 

dôkazov naznačuje, že tieto látky môžu byť obzvlášť nebezpečné, keď sa 

užívajú spolu, pretože dramaticky zvyšujú riziko niektorých druhov rakoviny.

7. NEDOSTATOK VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOKU

Mikroživiny nevyhnutné pre výrobu energie, srdcovocievne zdravie, 

metabolizmus, imunitu a zápalové reakcie vo veľkej miere v modernej 

strave chýbajú. V publikácii spoločnosti BioMed Central zo dňa 14. februára 

2017 sa uvádza: „Priemerný obsah bielkovín, vlákniny, vitamínov A, C, D 

a E, zinku, draslíka, fosforu, horčíka a vápnika v strave v USA sa výrazne 

znížil v kvintiloch energetického prínosu vysoko spracovaných potravín, 

pričom obsah sacharidov, pridaného cukru a nasýtených tukov sa zvýšil.“ 

Jednoducho povedané, ľudia nekonzumujú ovocie a zeleninu (5 – 10 

porcií denne), potrebné na dosiahnutie optimálneho zdravia a funkčnosti.
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Predpokladáme, že väčšina z informácií, ktoré tu 
uvádzame, pre vás nie je žiadnym prekvapením. 
Väčšina z nás vie, kedy robíme nezdravé rozhodnutia, 
ale cítime sa bezmocní a preťažení, pretože moderný 
životný štýl často robí z týchto nezdravých rozhodnutí 
najjednoduchšie rozhodnutia. Čo môžete urobiť?

Vaša výzva -  
vezmite to do vlastných rúk

Jednoduchý spôsob, ako začať, je začať pomaly. Ak máte za cieľ schudnúť, 

zvýšiť svoju aktivitu, lepšie sa stravovať, lepšie vyzerať alebo lepšie žiť, proces 

je jednoduchý. Stanovte si dosiahnuteľný cieľ a na 90 dní sa venujte jeho 

dosahovaniu.

    Spoločnosť Kyäni pomohla miliónom ľudí na celom svete zmeniť ich nezdravý 

životný štýl na zdravý životný štýl a máme pre vás program, ktorý pomohol 

mnohým ďalším začať cestu zdravého života. Volá za 90-dňová výzva Healthy 

Living a my vás pozývame, aby ste sa jej zúčastnili, a to už od dnes!



Začiatok je jednoduchý. Keď ste pripravení začať svoju výzvu, prejdite na 

stránku Kyäni90DayChallenge.com, zadajte svoj cieľ výzvy Healthy Living 

a odošlite obrázok pred výzvou. Je to také jednoduché! Potom po 90 

dňoch pošlete obrázok po výzve so stručným opisom vašej skúsenosti 

a my vás zaradíme do súťaže o možnosť výhry jednej z nasledujúcich 

cien:

   • 1 hlavná cena: 12.000€, vstupenka na budúce podujatie Kyäni a balíček vybavenia s         
logom           
• 5 finalistov: 800€, vstupenka na budúce podujatie Kyäni a balíček vybavenia s logom   

• 10 čestných zmienok: vstupenka na budúce podujatie Kyäni a balíček vybavenia s logom

Obráťte sa na obchodného partnera Kyäni, aby ste získali viac informácií o 
90-dňovej výzve Healthy Living a zoznámili sa s produktami a podporou, ktorú vám 

môžeme poskytnúť, aby sme vám pomohli dosiahnuť váš cieľ.

Predstavte si, aký môže byť váš život iba o 90 dní. Nečakajte! 

Začnite so svojou 90-dňovou výzvou Healthy Living už 

dnes a vezmite do vlastných rúk svoj život a svoje zdravie!




