
7 SPOSOBÓW, NA JAKIE 
ZABIJA CIEBIE     
NOWOCZESNA DIETA
I CO MOZESZ Z TYM ZROBIC

Według National Institute of Public Health (NIPH),  4,6%, czyli 

około 62 milionów ludzi cierpi na conajmniej jedną chorobę 

związaną z dietą. Wiele z tych chorób, w tym choroby układu 

krążenia, rakowi i  cukrzycy można zapobiegać - a nawet je 

wyleczyć - stosując w ich zapobieganiu odpowiednią dietę.
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1. NADMIAR CUKRU
W 2018 roku sami Europejczycy skonsumowali ponad 17 milionów ton cukru. 

Cukier powoduje otyłość, nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzycę i 

przewlekłe stany zapalne. Ponad 74% wstępnie pakowanej żywności zawiera 

dodatkowy cukier i nawet, gdy unikasz deserów, bardzo prawdopodobne 

jest, że nadal zjadasz więcej cukru, niż powinieneś. Cukier występuje 

najczęściej w postaci wysokofruktozowgo syropu kukurydzianego, syropu z 

agawy, cukru trzcinowego, maltodekstryny, syropu klonowego i sacharozy 

- to tylko kilka z 56 różnych form cukru dostępnych współcześnie na rynku.

2. NADMIERNE KALORIE2. NADMIERNE KALORIE
Porcje w restauracjach są często tak duże, że sprawiają iż się przejadamy, chcąc 

zaspokoić apetyt i zwiększyć postrzeganą wartość posiłku. Prowadzi to do przejadania 

się, także gdy gotujemy w domu, jako że mamy tendencję do naśladowania rozmiarów 

porcji spotykanych w restauracjach. Dziś zjadamy prawie 500 kalorii więcej niż 

w latach 70., więc nie wydaje się tajemnicą, dlaczego otyłość jest dużo bardziej 

rozpowszechniona niż dotychczas. Koszty medyczne związane z leczeniem otyłości 

w samych Stanach Zjednoczonych to setki miliardów, nie licząc ceny spadku jakości 

życia i podwyższonego ryzyka wystąpienia wielu chorób, którym można by zapobiec.

3. PRZETWORZONE JEDZENIE
Wyniki badań prowadzonych przez Centra Kontroli Chorób pokazują, że we 

współczesnej diecie trzy z pięciu zjadanych kalorii pochodzą z wysoko przetworzonej 

żywności - to więcej niż kalorie we wszystkich pozostałych kategoriach. Naukowcy 

uważają, że ultra przetworzona żywność jest produkowana z użyciem sztucznych 

aromatów, barwników, substancji słodzących, stabilizatorów i innych dodatków 

w celu poprawy smaku lub zamaskowania niepożądanych cech. Przetworzona 

żywność rzadko zawiera wystarczającą ilość pożytecznych składników odżywczych 

potrzebnych naszemu organizmowi. Im więcej jemy, tym gorsza jakość naszej diety.
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A OTO 7 SPOSOBÓW, W JAKIE MODNA DIETA

I NOWOCZESNY TRYB ZYCIA MOGA BYC DLA CIEBIE 

Raport ten stworzono, by powiedzieć Ci prawdę i postawić 

przed Tobą wyzwanie. Prawda jest taka, że czynniki, nad 

którymi masz kontrolę, np. to, co jesz, i wybór stylu życia, 

mogą być nierzadko zabójcze. Wyzwanie to zatroszczyć się 

o swoje zdrowie przez dokonywanie zdrowych wyborów.
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4. PRZETWORZONE MIESO

Przetworzone mięso to mięso poddawane procesom konserwowania, solenia, 

wędzenia, suszenia czy puszkowania. Zawiera związki chemiczne, których brak 

w świeżym mięsie, a które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Spożywanie dużych 

ilości przetworzonego mięsa przez długi czas może wiązać się z podwyższonym 

ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych, w tym nadciśnienia, chorób 

serca, obturacyjnej choroby płuc, a także nowotworów jelita i żołądka.

5. JEDZENIE POZA DOMEM

Wszyscy zasługujemy na to, aby zrobić sobie przerwę. Ale zbyt częste jadanie 

fast-foodów czy dużych porcji w restauracjach może prowadzić do uwidocznienia 

się wszystkich powyższych problemów. Wysoce przetworzone mięso i 

żywność, wysoka zawartość cukru i bardzo duże porcje sprawiają, że nazbyt 

regularne jadanie poza domem jest bardzo niezdrowym przyzwyczajeniem.

6. ALKOHOLI PALENIE

Poza niebezpieczeństwami związanymi z przejadaniem się, wypadkami 

samochodowymi i ostrym zatruciem alkoholowym, nadmierne picie alkoholu 

może powodować chroniczne zapalenie wątroby, nowotwory, choroby układu 

krążenia i alkoholowy zespół płodowy. Palenie jest kojarzone z chorobami 

płuc, nowotworami i chorobami układu krążenia. Coraz więcej dowodów 

sugeruje też, że substancje te są szczególnie niebezpieczne, gdy są spożywane 

łącznie, dramatycznie zwiększając ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory.

7. NIEDOBÓR WITAMIN I MINERALÓW

Mikroelementy niezbędne w procesie wytwarzania energii, a także 

utrzymaniu zdrowego układu krążenia, metabolizmu, układu odpornościowego 

i reakcji przeciwzapalnych to substancje, których często bardzo brakuje we 

współczesnej diecie. W swojej publikacji z 14 lutego 2017 r. BioMed Central 

stwierdza: „Średnia zawartość białek, błonnika, witaminy A, C, D i E, cynku, 

potasu, fosforu, magnezu i wapnia w diecie Amerykanina znacząco spadła 

we wszystkich kwantylach energii dostarczanej przez wysoko przetworzoną 

żywność, a ilość węglowodanów, dodatkowego cukru i tłuszczów nasyconych 

wzrosła.” Pokrótce, nie zjadamy takiej ilości owoców i warzyw (5-10 porcji 

dziennie), która byłaby optymalna dla naszego zdrowia i funkcjonowania.
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Domyślamy się, że wiele z tych informacji nie jest dla 
Ciebie żadną nowością. Większość z nas wie, kiedy 
podejmowane wybory nie służą zdrowiu, ale czuje 
się jednocześnie bezradna i przytłoczona, ponieważ 
współczesny tryb życia sprawia, że te niezdrowe wybory 
są jednocześnie najłatwiejszymi. Co możesz zrobić?

Twoje wyzwanie -  
przejmij kontrolę

Zacznij od małych kroków – to proste. Jeśli Twoim celem jest utrata 

kilogramów, ruszaj się więcej, jedz lepiej, wyglądaj lepiej lub żyj lepiej – proces 

nie jest trudny. Wyznacz sobie osiągalny cel i poświęć na jego realizację 90 dni.

    Kyäni pomogła milionom osób na całym świecie w zmianie niezdrowego trybu 

życia. Mamy dla Ciebie program, który pomógł wielu wejść na ścieżkę Healthy 

Living. To 90-dniowe wyzwanie Zdrowego Trybu Życia. Gorąco zapraszamy, 

zacznij już dziś!



Początek jest prosty. Gdy poczujesz, że jesteś gotowy/gotowa podjąć się 

wyzwania, wejdź na Kyäni90DayChallenge.com, prześlij swój cel 

zdrowego trybu życia i zdjęcie „Przed”. Nic trudnego! Następnie, 

po upływie 90 dni, prześlij zdjęcie „Po” z krótkim opisem swojego 

procesu, a my zakwalifikujemy Cię do konkursu – będziesz mieć 

szansę na wygranie jednej z następujących nagród:

   • 1 nagroda: 12.000€, bilet na zbliżające się wydarzenie Kyäni, i pakiet produktowy z logo 
• 5 finalistów: 800€, bilet na zbliżające się wydarzenie Kyäni, i pakiet produktowy z logo   
• 10 wyróżnień: bilet na zbliżające się wydarzenie Kyäni, i pakiet produktowy z logo

Więcej informacji na temat 90-dniowego wyzwania zdrowego trybu życia oraz 
produktów i wsparcia, które oferujemy w realizacji Twojego celu, możesz uzyskać 

u partnera biznesowego Kyäni.

Wyobraź sobie, jak może zmienić się Twoje życie 

w ciągu zaledwie 90 dni. Nie czekaj! Zacznij 

90-dniowe wyzwanie Zdrowego Trybu Życia już dziś 

i przejmij kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem!




