7 SÄTT SOM DIN
MODERNA DIET
DÖDAR DIG PÅ
OCH VAD DU KAN GÖRA ÅT DET

Enligt National Institute of Public Health (NIPH), lider 4,6%
eller ungefär 62 miljoner människor av minst en dietrelaterad
sjukdom. Många av dessa sjukdomar, inklusive hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer och diabetes kan förebyggas - och
är till och med reversibla - med förebyggande koståtgärder.

Denna rapport är utformad för att ge dig sanningen och
presentera en utmaning. Sanningen är att kontrollerbara
faktorer som maten du äter och de livsstilsval du gör kan
mycket väl döda dig. Utmaningen är att du måste ta om
din hälsa genom att göra hälsosamma val.

HÄR ÄR 7 SÄTT SOM DEN MODERNA 		
KOSTEN OCH LIVSSTILEN KAN DÖDA DIG.
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1. ÖVERSKOTT AV SOCKER
År 2018 förbrukade bara amerikanare över 17 miljoner ton socker. Socker
bidrar till fetma, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk
inflammation. Över 74 % av färdigförpackade livsmedel har tillsatt socker
och även om du undviker desserter är det troligt att du ändå konsumerar
mer socker än vad som behövs. Vanliga sockerarter är majssirap med hög
fruktoshalt, agave-nektar, rörsocker, maltodextrin, lönnsirap och sackaros,
för att bara nämna några av de 56 olika formerna som marknadsförs idag.

2. ÖVERSKOTT AV KALORIER
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Restaurangportioner är ofta utformade för att vi ska äta för mycket i ett
försök att tillfredsställa vår aptit och öka det upplevda värdet av måltiden.
Detta resulterar ofta i att vi äter för myckt när vi lagar mat hemma, eftersom
vi tenderar att efterlikna de portionsstorlekar som vi ser på restaurangerna.
Med människor som äter nästan 500 kalorier mer per dag än de gjorde
på 70-talet, är det inget mysterium varför fetma är mycket vanligare nu
än under någon annan tid i historien. Sjukvårdskostnaderna för fetma
enbart i USA är i hundratals miljarder, vilket inte tar hänsyn till förlorad
livskvalitet och ökad risk för många andra sjukdomar som kan förebyggas.
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3. HALVFABRIKAT
En undersökning som Centers for Disease Control (CDC) gjorde ledde till
slutsatsen att kaloriintaget för färdiga rätter i den moderna kosten svarade för
nästan tre av fem förbrukade kalorier och var större än för alla andra kategorier
tillsammans. Forskarna definierade ultrabearbetade livsmedel som de som skapas
med konstgjorda smaker, färger, sötningsmedel, stabiliseringsmedel och andra
tillsatser för att få dem att smaka bättre eller dölja deras oönskade egenskaper.
Bearbetade livsmedel innehåller sällan tillräckligt med fördelaktiga näringsämnen
som kroppen behöver. Ju mer vi äter, desto sämre är kvaliteten på vår kost.
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4. BEHANDLAT KÖTT
Bearbetat kött definieras som kött som har konserverats genom
marinering, saltning, rökning, torkning eller konservering. De innehåller
kemiska föreningar som inte finns i färskt kött och som kan vara hälsovådliga.
Att konsumera stora mängder bearbetat kött under lång tid har förknippats
med en ökad risk för många kroniska sjukdomar, inklusive högt blodtryck,
hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom och tarm - och magcancer.

5. ATT ÄTA UTE FÖR OFTA
Vi förtjänar alla en paus ibland, men att trösta oss med snabbmat och
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portioner som håller restaurangstorlek belyser alltför ofta alla tidigare faktorerna.
Ultrabehandlat kött och livsmedel, hög sockerhalt och enorma portioner gör att
man äter ute alltför regelbundet vilket innebär en otroligt ohälsosam livsstil.

6. ALKOHOL OCH TOBAK
Bortsett
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med

kronisk

leversjukdom,

cancer,

hjärt-

och

kärlsjukdomar

och

alkoholsyndrom hos foster. Rökning är förknippad med lungsjukdom,
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom antyder en växande
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mängd bevis att dessa ämnen kan vara särskilt farliga när de används
tillsammans genom att dramatiskt öka risken för vissa cancerformer.

7. BRIST PÅ VITAMINER OCH MINERALER
Mikronäringsämnena som är viktiga för energiproduktion, kardiovaskulär
hälsa, ämnesomsättning, immunitet och inflammationssvar saknas till
stor del i modern kost. En studie som BioMed Central publicerade den 14
februari 2017 säger ”Det genomsnittliga nnehållet av protein, fibrer, A-,
C-, D- och E-vitamin, zink, kalium, fosfor, magnesium och kalcium i den
amerikanska kosten minskade markant över kvintiler av energibidraget för
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ultrabearbetade livsmedel, medan kolhydrater, tillsatt socker och mättat
fettinnehåll ökade. ” Enkelt uttryckt får människor inte så mycket frukt och
grönsaker (5-10 portioner per dag) som behövs för optimal hälsa och funktion.

Din utmaning
att ta kontrollen

Vi misstänker att mycket av den information vi ger här inte
direkt är någon överraskning för dig. De flesta av oss vet
när vi gör ohälsosamma val, men känner oss hjälplösa och
överväldigade eftersom den moderna livsstilen ofta gör
dessa ohälsosamma val till de enklaste valen.Vad kan du göra?
Ett enkelt sätt är att börja smått. Om ditt mål är att gå ner i vikt,
motioneramer, äta bättre, se bättre ut eller leva bättre, är processen enkel. Ställ
upp ett uppnåbart mål och ägna dig åt att uppnå det i 90 dagar.
Kyäni har hjälpt miljontals runt om i världen att byta ut en ohälsosam livsstil
mot en Healthy Living-livsstil och vi har ett program åt dig som har hjälpt många
andra att komma igång med Healthy Living. Den kallas 90-Day Healthy Living
Challenge och vi uppmuntrar dig verkligen att delta från och med idag!

Det är lätt att komma igång. När du är redo att starta din utmaning, gå till
Kyäni90DayChallenge.com, skicka in ditt Healthy Living-mål och en
före-bild. Så enkelt är det!s! Sedan, i slutet av de 90 dagarna, skickar
du in en efter-bild med en kort beskrivning om din upplevelse, så
skickar vi in dig för en chans att vinna ett av följande priser::
• 1 förstapris: 12.000€, biljett till framtida Kyäni-evenemang och logopaket
• 5 finalister: 800€, biljett till framtida Kyäni-evenemang och logopaket
• 10 hedersomnämnanden: biljett till framtida Kyäni-evenemang och logopaketet
Prata med en Kyäni Business Partner för mer information om 90-Day Healthy
Living Challenge och lär dig mer om produkterna och supporten vi erbjuder för
att hjälpa dig att uppnå ditt mål.

Föreställ dig hur ditt liv kan vara om bara 90 dagar.
Vänta inte! Starta 90-Day Healthy Living Challenge
idag och börja ta kontroll över ditt liv och din hälsa!

