7 VEIDI,
KA MÚSDIENU UZTURS
JUMS KAITÉ
UN KÁ TO VAR LABOT

Saskaņā ar National Institute of Public Health (NIPH) datiem
4,6% jeb aptuveni 62 miljoni cilvēkiem ir vismaz viena
slimība, kas saistīta ar uzturu. Daudzas no šīm slimībām,
tostarp sirds un asinsvadu slimības, vēzi un diabētu, var
novērst un pat ārstēt ar profilaktiskām izmaiņām uzturā.

Šī bukleta mērķis ir atklāt jums patiesību un pieteikt
izaicinājumu. Patiesība ir tāda, ka kontrolējami
faktori, piemēram, uzturs un dzīvesveids, var
jūs nogalināt. Izaicinājums ir sākt rūpēties par
savu veselību un ieviest veselīgus paradumus.

LÚK, 7 VEIDI, KÁ MÚSDIENU UZTURS
UN DZÍVESVEIDS VAR PAT JUS NOGALINAT.
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1. PÁRÁK DAUDZ CUKURA
2018. gadā tikai ASV iedzīvotāji vien patērēja vairāk nekā 11,8 triljonus tonnu
cukura. Cukurs veicina aptaukošanos, paaugstinātu asinsspiedienu, sirds un asinsvadu
slimības, diabētu un hronisku iekaisumu. Vairāk nekā 74% fasētā pārtikā ir pievienots
cukurs un pat tad, ja atsakieties no desertiem, visticamāk, joprojām uzņemiet vairāk
cukura, nekā tas nepieciešams. Visizplatītākie cukura veidi ir kukurūzas sīrups ar augstu
fruktozes saturu, agaves nektārs, cukurniedru cukurs, maltodekstrīns, kļavu sīrups
un sukroze, nosauktie ir tikai daži no 56 šobrīd pārdošanā esošajiem cukura veidiem.

2. PÁRÁK DAUDZ KALORIJU
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Restorānos pasniegto porciju lielums bieži aprēķināts tā, lai mēs, cenšoties
apmierināt savu izsalkumu, pārēstos un līdz ar to uzskatītu maltītes cenu par
vairāk nekā atbilstošu. Iznākumā mēs bieži vien pārēdamies, arī gatavojot mājās,
jo neapzināti imitējam restorānā redzēto porciju lielumu. Tā kā mūsdienās
cilvēki dienā patērē gandrīz par 500 kalorijām vairāk nekā pagājušā gadsimta 70.
gados, tad ir skaidrs, kāpēc šobrīd aptaukošanās izplatība ir sasniegusi vēsturiski
visaugstāko līmeni. Izmaksas par veselības aprūpi saistībā ar aptaukošanos
tikai ASV vien skaitāmas simtos miljardu, nemaz nerunājot par dzīves kvalitātes
pasliktināšanās izmaksām un paaugstinātu daudzu novēršamu slimību risku.

3. APSTRÁDÁTA PÁRTIKA
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Slimību kontroles centra (CDC) pētījumā tika konstatēts, ka mūsdienu uzturā
gandrīz trīs no katrām piecām kalorijām uzņemtas ar maksimāli apstrādātu
pārtiku, tātad vairāk nekā no visiem pārējiem pārtikas veidiem kopā. Par maksimāli
apstrādātu pārtiku pētnieki uzskatīja produktus, kuru izgatavošanā izmantoti
mākslīgie aromatizētāji, krāsvielas, saldinātāji, stabilizatori un citas piedevas, kas
paredzētas garšas uzlabošanai vai nevēlamu īpašību nomaskēšanai. Apstrādāta
pārtika parasti nesatur pietiekamu daudzumu organismam nepieciešamo uzturvielu
ar pozitīvu iedarbību. Jo vairāk mēs ēdam, jo nekvalitatīvāks ir mūsu uzturs.
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4. APSTRÁDÁTI GALAS PRODUKTI
Apstrādāti gaļas produkti ir tādi gaļas produkti, kas sagatavoti
ilgstošai glabāšanai, tos iesālot, kūpinot, žāvējot vai konservējot. Tie
satur ķīmiskus savienojumus, kādu nav svaigā gaļā un kuri var kaitēt
jūsu

veselībai.

Apstrādātu
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jau sen tiek uzskatīta par faktoru, kas paaugstina risku iedzīvoties
daudzās hroniskās slimībās, tostarp paaugstinātā asinsspiedienā, sirds
slimībās, hroniskā obstruktīvā plaušu slimībā un zarnu un kuņģa vēzī.

5. PÁRÁK BIE�A MALTÍŠU IETURÉŠANA ÁRPUS MÁJAS
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Mēs visi esam pelnījuši mirkli atelpas, bet, pārāk bieži ēdot ātrās
uzkodas

un

restorānu

iepriekš

minētajiem

lielās

faktoriem.

porcijas,

mēs

Maksimāli

pakļaujam

apstrādāta

sevi
gaļa

visiem
un

citi

pārtikas produkti, augsts cukura līmenis un milzīgas porcijas padara
pārāk biežu pusdienošanu ārpus mājas par ļoti neveselīgu ieradumu.

6. ALKOHOLS UN TABAKA
Ja neskaita dzērumā izraisītas autoavārijas un akūtu saindēšanos ar
alkoholu, pārējie ar pārmērīgu alkohola lietošanu saistītie riski ietver hroniskas
aknu slimības, vēzi, sirds un asinsvadu slimības un fetālā alkohola sindromu.
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Smēķēšana draud ar plaušu slimībām, vēzi un sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt
parādās aizvien jauni pierādījumi, kas liecina, ka sevišķi bīstama ir abu šo vielu
lietošana kopā, jo tas izteikti palielina vēža veidošanās risku noteiktos orgānos.

7. VITAMÍNU UN MINERÁLVIELU DEFICÍTS
Mūsdienu uzturā parasti trūkst mikroelementu, kas ir nepieciešami enerģijas
ražošanai, sirds un asinsvadu veselības uzturēšanai, vielmaiņas stimulēšanai,
imunitātes uzlabošanai un reakcijai uz iekaisumiem. Saskaņā ar „BioMed Central”
2017. gada 14. februāra publikāciju, attiecībā uz pārtikas produktu enerģētisko
vērtību kvantilās, savukārt palielinājās ogļhidrātu, pievienotā cukura un piesātināto
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tauku saturs. ”Vienkāršiem vārdiem sakot, cilvēki neapēd labai veselībai un organisma
funkciju darbībai nepieciešamo augļu un dārzeņu daudzumu (5-10 porcijas dienā).

Izaicinājums
rīkoties

Visticamāk, lielākā daļa no mūsu izklāstītās informācijas
jums jau bija zināma. Vairums cilvēku zina, kas nenāk
par labu viņu veselībai, bet jūtas bezpalīdzīgi un
apmulsuši, jo mūsdienu dzīvesveida neveselīgā
izvēle nereti ir visvieglākā izvēle. Ko jūs varat darīt?
Viens no vienkāršākajiem paņēmieniem ir izvirzīt reāli sasniedzamu mērķi. Ja
gribat zaudēt svaru, kļūt fiziski aktīvāks, ēst pareizāk, izskatīties un dzīvot labāk,
tad tas ir pavisam vienkārši. Izvirziet sasniedzamu mērķi un apņemieties to
sasniegt 90 dienu laikā.
Kyäni ir palīdzējis miljoniem cilvēku visā pasaulē aizstāt savu neveselīgo
dzīvesveidu ar veselīgo. Mēs varam piedāvāt jums programmu, kas daudziem
citiem jau ir palīdzējusi spert pirmo soli ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. To sauc par
90 dienu veselīga dzīvesveida izaicinājumu. Mēs aicinām jūs iesaistīties tajā jau
šodien!

Sākt ir pavisam vienkārši. Kad esat gatavi pievienoties izaicinājumam, tad
dodieties uz vietni Kyäni90DayChallenge.com, iesūtiet mērķi, ko vēlaties
sasniegt tā laikā un savu fotogrāfiju „pirms”. Tas ir tieši tik vienkārši! Kad
90 dienas būs pagājušas, jūs iesūtīsiet fotogrāfiju „pēc” kopā ar īsu
aprakstu par to, kā jums gāja un mēs jūs piereģistrēsim, lai jums būtu
iespēja laimēt kādu no šīm balvām
• 1 galvenā balva: 12.000€, biļete uz kādu no nākamajiem Kyäni pasākumiem un ar
uzņēmuma simboliku izrotātu priekšmetu komplekts 				
• 5 finālistiem: 800€, biļete uz kādu no nākamajiem Kyäni pasākumiem un ar uzņēmuma
simboliku izrotātu priekšmetu komplekts					
• Veicināšanas balvas 10 dalībniekiem: biļete uz kādu no nākamajiem Kyäni pasākumiem
un ar uzņēmuma simboliku izrotātu priekšmetu komplektsr
Saruna ar kādu no Kyäni Biznesa partneriem, lai uzzinātu vairāk par izaicinājuma „90
dienas veselīga dzīvesveida” produktiem un atbalstu, ko piedāvājam, lai palīdzētu jums
sasniegt savu mērķi.

Iztēlojieties, kāda varētu būt jūsu dzīve pēc 90
dienām!
Nevilcinieties!
Iesaistieties
konkursā
„90 dienas veselīga dzīvesveida” jau šodien un
pats nosakiet, kāda būs jūsu dzīve un veselība!

