7 MÅDER DIN
MODERNE KOST
SLÅR DIG IHJEL PÅ
OG HVAD DU KAN GØRE VED DET

Ifølge National Institute of Public Health (NIPH), lider 4,6%
eller ca. 62 millioner mennesker af mindst én kostrelateret
sygdom. Mange af disse sygdomme, herunder hjerte-karsygdomme, cancer og diabetes, kan forebygges - og er
endda reversible - med forebyggende kostforanstaltninger.

Denne rapport er designet til at bevæbne dig med
sandheden og også udfordre dig. Sandheden er, at
kontrollerbare faktorer, såsom den mad, du spiser,
og de livsstilsvalg, du træffer, godt kan være ved
at slå dig ihjel. Udfordringen er, at du selv skal tage
ansvaret for dit helbred ved at træffe sunde valg.

HER ER 7 MÅDER, DEN MODERNE KOST
OG LIVSSTIL KAN SLÅ DIG IHJEL PÅ.
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1. FOR MEGET SUKKER
I 2018 indtog europæerne alene over 17 millioner tons sukker. Sukker
bidrager til fedme, højt blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og kronisk
betændelse. Mere end 74 % af vore færdigpakkede fødevarer er tilsat sukker,
og selv hvis du undgår desserter, bruger du sandsynligvis stadig mere
sukker end nødvendigt. Almindelige former for sukker er majssirup med høj
fruktose, agavenektar, rørsukker, maltodextrin, ahornsirup og saccharose,
blot for at nævne nogle få af de 56 forskellige typer, der markedsføres i dag.

2. FOR MANGE KALORIER
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Portionerne på restauranter er ofte designet til at få os til at spise for
meget i et forsøg på at tilfredsstille vores appetit og øge måltidets opfattede
værdi. Dette resulterer ofte i overspisning, når vi laver mad derhjemme, da
vi har en tendens til at efterligne de portioner, vi ser på restauranter. Når
folk spiser næsten 500 kalorier mere om dagen, end de gjorde i 70’erne,
er det ikke mærkeligt, hvorfor fedme er meget mere udbredt nu end i
nogen anden tid i historien. Omkostningerne til lægebehandling af fedme
i USA alene ligger i hundredvis af milliarder, uden at tage hensyn til tabet i
livskvalitet og den øgede risiko for mange ellers forebyggelige sygdomme.
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3. FORARBEJDEDE FØDEVARER
En undersøgelse fra Centers for Disease Control (CDC) konkluderede,
at kaloriebidraget fra ultraforarbejdede fødevarer i den moderne kost
tegnede sig for næsten tre ud af fem forbrugte kalorier og var større end for
alle andre kategorier tilsammen. Forskerne definerede ultraforarbejdede
fødevarer som dem, der er skabt med kunstig smag, farver, sødestoffer,
stabilisatorer og andre tilsætningsstoffer for at få dem til at smage bedre
eller

maskere

deres

uønskede

egenskaber.

Forarbejdede

fødevarer

indeholder sjældent nok af de gavnlige næringsstoffer, som kroppen
har brug for. Jo mere vi spiser, jo dårligere er vores kosts kvalitet.
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4. FORARBEJDET KØD
Forarbejdet kød defineres som kød, der er konserveret gennem saltning,
rygning, tørring eller konservering på dåse. Det indeholder kemiske
forbindelser, der ikke findes i frisk kød, som kan være skadelige for dit helbred.
Forbruget af store mængder forarbejdet kød i lang tid har været forbundet
med en øget risiko for mange kroniske sygdomme, herunder højt blodtryk,
hjertesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og tarm- og mavekræft..

5. AT SPISE UDE FOR OFTE
Vi fortjener alle en pause nogle gange, men hvis vi spiser fastfood og
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portioner i restaurantstørrelse for ofte, får vi risiko for at opleve alle de
tidligere nævnte faktorer. Ultraforarbejdet kød og mad, højt sukkerindhold
og enorme portioner gør det meget usundt regelmæssigt at spise ude.

6. ALKOHOL OG TOBAK
Bortset fra farerne ved overforbrug af alkohol, dvs. bilulykker og akut
alkoholforgiftning, osv., er det at drikke for meget alkohol forbundet med kronisk
leversygdom, kræftformer, hjerte-kar-sygdomme og føtalt alkoholsyndrom.
Rygning er forbundet med lungesygdom, kræft og hjerte-kar-sygdom. Derudover
antyder mere og mere bevismateriale, at disse stoffer kan være særligt farlige,
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når de bruges sammen, hvor de dramatisk øger risikoen for visse kræftformer.

7. MANGEL PÅ VITAMINER OG MINERALER
Mikronæringsstoffer, der er essentielle for energiproduktion, hjerte-karsundhed, stofskifte, immunitet og inflammationsrespons, mangler stort set i den
moderne kost. En BioMed Central offentliggjort d. 14. februar 2017 meddeler: ”Det
gennemsnitlige indhold af protein, fiber, vitamin A, C, D og E, zink, kalium, fosfor,
magnesium og calcium i den amerikanske kost faldt markant på tværs af kvintiler
af energibidraget fra ultraforarbejdede fødevarer, mens kulhydrat, tilsat sukker
og mættet fedtindhold steg.” Kort sagt, folk får ikke de frugter og grøntsager (5-10
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portioner om dagen), der er nødvendige for at opnå optimal sundhed og funktion.

Din udfordring til
at tage kontrollen

Vi har mistanke om, at mange af de oplysninger, vi har
leveret her, ikke kommer som en overraskelse for dig. De
fleste af os ved godt, hvornår vi træffer usunde valg, men
føler os hjælpeløse og overvældede, fordi den moderne
livsstil ofte gør disse usunde valg til de nemmeste valg.
Hvad kandu gøre?
En enkel måde er ved at starte småt. Hvis dit mål er at tabe dig, være mere
aktiv, spise bedre, se bedre ud eller leve bedre, så er processen enkel. Sæt et
opnåeligt mål, og fokuser på det i 90 dage for at nå det..
Kyäni har hjulpet millioner af mennesker verden over med at ændre deres
usunde livsstil til en sund livsstil, og vi har et program til dig, der har hjulpet
mange andre med at komme i gang med et sundere liv. Det hedder 90 Day
Healthy Living Challenge, og vi inviterer dig til at deltage - allerede i dag!

Det er let at komme i gang. Når du er klar til at starte din udfordring, kan du
besøge Kyäni90DayChallenge.com, indsende dit mål for et sundere
liv og et før-billede. Så enkelt er det! Derefter, når de 90 dage er gået,
sender du et efter-billede med en kort beskrivelse af din oplevelse,
så deltager du for en chance for at vinde en af følgende præmier:
• 1 stor præmie: 12.000€, billet til et fremtidigt Kyäni-event og en logo gearpakke
• 5 finalister: 800€, billet til et fremtidigt Kyäni-event og en logo gearpakke
• 10 rosende udtalelser: billet til et fremtidigt Kyäni-event og en logo gearpakke
Tal med en Kyäni Business Partner for mere information om 90 Day Healthy
Living Challenge, og lær om de produkter og support, vi har at tilbyde, for at
hjælpe dig med at nå dit mål.

Forestil dig, hvordan dit liv kan blive på bare 90 dage.
Vent ikke! Start din 90 Day Healthy Living Challenge i
dag, og begynd at tage kontrol over dit liv og helbred!

