7 MANIEREN WAAROP
UW MODERNE DIEET
U DOODT
EN WAT U ERAAN KUNT DOEN

Volgens het nationaal instituut voor volksgezondheid
(NIPH) lijdt 4,6% oftewel ongeveer 62 miljoen mensen,
aan ten minste één voedinggerelateerde ziekte. Veel
van deze ziekten, waaronder hart- en vaatziekten,
kanker en diabetes, zijn te voorkomen – en zelfs
omkeerbaar

–

met

preventieve

dieetmaatregelen.

Dit verslag is bedoeld om u te wapenen met de
waarheid en een uitdaging te bieden. De waarheid is
dat beheersbare factoren zoals het voedsel dat je eet en
de levensstijlkeuzes die je maakt je echt kunnen doden.
De uitdaging is voor u om de leiding te nemen over
uw gezondheid door het maken van gezonde keuzes.

HIER ZIJN 7 MANIEREN WAAROP DE
MODERNE VOEDING EN· LEVENSSTIJL U KUNNEN DODEN.
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1. OVERMATIG SUIKER
In 2018 consumeerden de Europeanen alleen al meer dan 17 biljoen ton
suiker. Suiker draagt bij aan overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
diabetes en chronische ontstekingen. Meer dan 74% van de voorverpakte
voedingsmiddelen heeft toegevoegde suiker, en zelfs als u toetjes vermijdt,
is de kans groot dat u nog steeds meer suiker consumeert dan nodig is. Veel
voorkomende vormen van suiker zijn hoge fructose-maïsstroop, agave-nectar,
rietsuiker, maltodextrine, ahornstroop en sacharose, om maar een paar van
de 56 verschillende vormen te noemen die vandaag de dag op de markt zijn.

2. OVERMATIGE CALORIEËN
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Restaurantporties zijn vaak ontworpen om ons te veel te laten eten in een
poging om onze eetlust te bevredigen en de waargenomen waarde van de maaltijd
te verhogen. Dit resulteert vaak in overeten als we thuis koken, omdat we de
neiging hebben de portiegroottes die we in restaurants zien na te bootsen. Met
mensen die bijna 500 calorieën per dag meer eten dan in de jaren ‘70, is het geen
wonder dat zwaarlijvigheid nu veel meer voorkomt dan ooit in de geschiedenis.
Alleen al in de Verenigde Staten bedragen de kosten van de medische zorg voor
zwaarlijvigheid in de honderden miljarden euro’s, exclusief de prijs van het verlies
aan levenskwaliteit en het verhoogde risico op vele anders te voorkomen ziekten.
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3. VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN
Een onderzoek van de Centers for Disease Control (CDC) concludeerde dat het
aandeel calorieën in ultra-verwerkte voedingsmiddelen in het moderne dieet goed
was voor bijna drie op de vijf geconsumeerde calorieën, en groter was dan voor
alle andere categorieën samen. De onderzoekers definieerden ultra-verwerkte
voedingsmiddelen als voedingsmiddelen die zijn gemaakt met behulp van kunstmatige
aroma’s, kleuren, zoetstoffen, stabilisatoren en andere toevoegingsmiddelen
om ze beter te laten smaken of hun ongewenste eigenschappen te maskeren.
Verwerkt voedsel bevat zelden genoeg van de heilzame voedingsstoffen die het
lichaam nodig heeft. Hoe meer we eten, hoe slechter de kwaliteit van ons dieet.
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4. VERWERKT VLEES5. TE VAAK UIT ETEN GAAN
Verwerkt vlees wordt gedefinieerd als vlees dat is verduurzaamd door
middel van pekelen, zouten, roken, drogen of inblikken. Dit vlees bevat
chemische verbindingen die niet aanwezig zijn in vers vlees en die schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid. Het consumeren van grote hoeveelheden
verwerkt vlees gedurende een lange periode is in verband gebracht met
een verhoogd risico op veel chronische ziekten, waaronder hoge bloeddruk,
hartziekten, chronische obstructieve longziekten en darm- en maagkanker.

5. TE VAAK UIT ETEN GAAN
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We verdienen allemaal wel eens een pauze, maar door onszelf
te trakteren op fastfood en restaurantgrote porties komen te vaak
alle voorgaande factoren aan het licht. Het ultra-verwerkte vlees en
voedsel, het hoge suikergehalte en de enorme porties maken het teveel
regelmatig uit eten gaan tot een ongelooflijk ongezonde levensstijlkeuze..

6. ALCOHOL EN TABAK
Naast de gevaren van overmatig gebruik, d.w.z. auto-ongelukken en
acute alcoholvergiftiging, etc., wordt overmatig alcoholgebruik geassocieerd
met chronische leverziekten, kanker, hart- en vaatziekten en het foetale
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alcoholsyndroom. Roken wordt geassocieerd met longziekten, kanker en
hart- en vaatziekten. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat deze
stoffen bijzonder gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze samen worden gebruikt,
omdat ze het risico op bepaalde vormen van kanker drastisch verhogen.

7. TEKORT AAN VITAMINEN EN MINERALEN
De micronutriënten die essentieel zijn voor de energieproductie, de
cardiovasculaire gezondheid, het metabolisme, de immuniteit en de
ontstekingsreactie ontbreken grotendeels in het moderne dieet. Een
publicatie van BioMed Central van 14 februari 2017 stelt “Het gemiddelde
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gehalte aan eiwitten, vezels, vitaminen A, C, D en E, zink, kalium, fosfor,
magnesium en calcium in de Amerikaanse dieet daalde aanzienlijk over
quintielen van de energie bijdrage van ultra-verwerkte voedingsmiddelen,
terwijl koolhydraten, toegevoegde suiker, en verzadigde vet gehaltes
toenamen.” Simpel gezegd krijgen mensen niet de groenten en fruit (5-10
porties per dag) die nodig zijn voor een optimale gezondheid en functie.

Uw uitdaging om het
heft in handen te nemen

We vermoeden dat veel van de informatie die we hier
hebben verstrekt, geen verrassing voor u is. De meesten
van ons weten wanneer we ongezonde keuzes maken,
maar voelen zich hulpeloos en overweldigd omdat
de moderne levensstijl deze ongezonde keuzes vaak
tot de gemakkelijkste keuzes maakt. Wat kunt u doen?
Een eenvoudige manier is om klein te beginnen. Als uw doel is om gewicht te
verliezen, actiever te worden, beter te eten, er beter uit te zien of beter te leven,
dan is het proces eenvoudig. Stel een haalbaar doel en zet u 90 dagen lang in om
dit te bereiken.
Kyäni heeft miljoenen mensen over de hele wereld geholpen om hun ongezonde
levensstijl te veranderen in een gezonde levensstijl, en we hebben een
programma voor u dat vele anderen heeft geholpen om het pad van het gezonde
leven te bewandelen. Het heet de 90-Day Healthy Living Challenge, en we
nodigen u uit om deel te nemen, vanaf vandaag!

Beginnen is eenvoudig. Wanneer u klaar bent om de Challenge te starten, ga
dan naar Kyäni90DayChallenge.com, dien uw Healthy Living-doel in, en
een vóór-foto. Zo eenvoudig is het! Aan het einde van je 90 dagen dient
u een na-foto in met een korte beschrijving van uw ervaring en u
maakt dan kans op een van de volgende prijzen:
• 1 grote prijs: 12.000€,ticket naar toekomstig Kyäni-evenement, en logopakket 		
• 5 finalisten: 800€, ticket naar toekomstig Kyäni-evenement, en logopakket 		
• 10 eervolle vermeldingen: ticket naar toekomstig Kyäni-evenement, en logopakket
Praat met een Kyäni Business Partner voor meer informatie over de 		
90-Day Healthy Living Challenge en kom meer te weten over de producten en
ondersteuning die we te bieden hebben om u te helpen uw doel te bereiken.

Stel u voor hoe uw leven er in slechts 90 dagen
uit kan zien. Wacht niet! Begin vandaag nog met
de 90-Day Healthy Living Challenge en neem
de controle over uw leven en uw gezondheid!

