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Vaše skvělá kamarádka
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NACHLAZENÍ, NEBO COVID?
+ 10 tipů, jak nemít ani jedno

TEST JSTE

OTRAVNÝ PÁR?

FOTKY NA ZEĎ
I DO RÁMEČKŮ

UCHOVEJTE SI VZPOMÍNKY
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CHŘIPKOVÝ
manuál

Začít můžete i v šedesáti

ŽENA versus MUŽ

KOMU SE
HUBNE LÍP?

Adam

Když hubne

BLESK PPRO
RO ŽŽENY
ENY / HUBNU
HUBNUTÍ
U
UTÍ

Když se oprostím od chuťových požitků
požitků, tak musím říct,
že jsem celou dobu diety v podstatě an
ani neměl pocit, že
se snažím jakkoli aktivně zhubnout, a přesto
p
jsem shodil 12 kilogramů za dva měsíce, což je ssuper výsledek.
aktiviHlavně přičtu-li k tomu fakt, že má pohybová
po
ta je naprosto minimální, a ta sportovní
sp
vůbec
nijaká. Jsem si jist, že pokud bych u diety
navíc ještě aktivně cvičil nebo
n
sportoval,
půjde to určitě lépe.

ŽENA A MUŽ

K dietnímu
souboji jsme se
s kamarádem
Adamem rozhodli,
abychom se
navzájem podpořili
a motivovali
k tomu, cítit se lépe
a být spokojení
ve vlastním těle.
A výsledky?

P

okud se člověk rozhodne, že
se sebou konečně musí něco
udělat, protože už ho nebaví, že mu je všechno malé,
a ani se mu nechce z domu, protože ze sebe nemá dobrý pocit, je
to první, ale důležitý krok. Jestliže
ho v tomto rozhodnutí ještě někdo
podpoří, je to absolutně skvělé, protože s parťákem jde všechno lépe.
Když jsem se na začátku na Adama obrátila s tímto nápadem, tak
jsem si nebyla jistá, jestli do toho
půjde a už vůbec ne, jestli to vydrží
do konce, ale dali jsme to oba!

SNÍŽIL JSEM SVOU ŽŽRAVOST

Gábi

Já nad sebou potřebuji bič,
a proto si ho musím čas od času z něčeho uplést. Tahle výzva tak byla přesně ono. Zvolili
jsme nízkokalorickou proteinovou dietu, kterou nám naordinoval obezitolog Martin
Cvrkal. Jídlo, které jsme dostávali v balíčcích vždy na čtrnáct
dnů, se v mém případě skládalo ze čtyř porcí na den. Jídla se
dají kombinovat z výběru více
než tří set různých možností,
které jsou v nabídce na webu Victus.cz. Snídaně mám raději slané, takže ty se skládaly
z pečiva, které je přizpůsobeno
proteinové dietě, a doplňovala jsem je pomazánkami nebo vysokojakostní šunkou či
sýry. Oběd je teplý, stačí ohřát
v mikrovlnné troubě nebo na
sporáku. K odpolední svačince jsem měla vždy sladkou tyčinku nebo sušenku, taktéž
modifikovanou pro účely proteinové diety, a večer polévku,
omeletu nebo třeba párečky.

ZAMĚŘENO NA JÍDLO

Veškerá jídla můžete podle potřeby doplňovat o povolenou
zeleninu, tedy takovou, která obsahuje co nejméně cukrů, tedy zelenou zeleninu, jako
je brokolice, celerová nať, špenát, květák, kapusta a další. Jediný problém je v tom, že to je
zelenina, která nadýmá, takže
jsem občas trpěla. Jídla jsem si
musela trochu dochucovat bylinkami, aby se setkala s mými chuťovými představami. Již
před dietou jsem přestala pít

Samozřejmě se obávám
obává nechvalně
proslulého jojo efekt
efektu, o kterém se
mi nikdo, komu sdě
sdělím, že držím dietu, nezapomene zzmínit. Na svou
obranu mohu říct, že dnes jsem si
k obědu dával sa
salát s kuřecím masem z restaurace a přišlo mi, že
tak obrovskou porci snad ani
nemůžu sníst, takže doufám,
že tyhle dva m
měsíce trochu
pomohly snížit míru mé žravosti. Stejně tak
tak, když se dívám
na makové závin
záviny, které jsem
dřív běžně spořádal
spořád ke snídani celé, jsem docela pře
překvapen, jak malé
množství jídla jsem si zvykl považovat za dostatečnou sn
snídani.

alkohol,, není totiž
přítelem
m diet,
v tomto
o případě výhradně.
radně.
Fyzickou
u aktivitu jsem nepřeháněla, ale
e rozhodně
jsem se
e hýbala více
než Adam,
am, který se téměř nevzdaloval
vzdaloval z bytu. Já jsem
em každý den
s pejskem
em nachodila skoro
o deset kilometrů.
ů.

NE NA KILA,
ALE
CENTIMETRY
METRY

GÁBI
–11 KG

OBLÉKNU OBLÍBENÉ VVĚCI

Co se úbytků na váze a objemu
ob
týče, jsou
výsledky velice povzbudiv
povzbudivé. Kromě kil jsem
zmenšil i obvod břicha o bezmála
b
dvacet
centimetrů. Opět zapnu svů
svůj oblíbený kabát, což mi dělá obrovskou rradost. A čím dál
tím víc přátel mi říká, že je to na mně znát. Každopádně to ale byla nesmírn
nesmírně poučná cesta,
na kterou js
jsme se s Gábi vydal
vydali, a já jsem za ni
nesmírně vděčný. Ať
n
A se vám při vaššich snahách shodi
shodit kila nebo aspoň
vvést zdravější život daří aspoň tak,
jako
ja
ako nám.

Za dva měsíce jsem
shodila jedenáct kilogramů
a musím
m říct, že po celou dobu
jsem neztrácela
eztrácela motivaci, protože úbytky
bytky byly každý týden,
pokud ne v kilech, tak v cenech. Rozhodně dopotimetrech.
ručuji každému, kdo se snaží
ek váhy, měřit centio úbytek
metry. Musím říct, že když se
člověk do toho opravdu opře
a dělá to pro sebe, tak to jde
a není to tak těžké. Cítím se
mnohem
em lépe, do všeho
se zase vejdu, kamarádi
mě chválí,
válí, jak mi to sluší, což mě trochu
uvádí do rozpaků, ale
le je
to skvě-ělá odměna. Teď
ď se
hlídám,, abych
uzla
nesklouzla
do starých
ých kolejí
a nebylo
o to úsilí zbytečné.

ADAM
–12 KG

Martin Cvrkal, OBEZITOLOG
„Gábina a Adam jsou velice vytížení lidé. Měli problém udělat si čas na pravidelnou stravu,
o běhání po obchodech nebo počítání kalorií
ani nemluvě. Přesto se sebou chtěli něco udělat. Naše dieta jim nabídla možnost bez vaření nebo počítání kalorií jednoduše začít hned.
Zkrátka otevřeli naše krabice a snědli jídlo, které našli uvnitř. Pro každou dietu nebo změnu
životního stylu je důležitá motivace – ať už jde
o výsledky v hubnutí, nebo ve zlepšení zdravotního stavu, pohyblivosti či vzhledu. To vše
se díky proteinové dietě dostavilo velice rychle, a proto měli oba dostatek motivace na dotažení celého programu do konce.“

▼ INZERCE

STOP vaginálním infekcím a zánětům
Trápí vás svědění, pálení a nepříjemný výtok??
Nenechte bakteriální a kvasinkové infekce narušovatt
váš život. Zastavte je přírodní cestou – konopím!

Díky
konopí

Vsaďte na konopnou mycí emulzi Intime, která účinně
ě
posiluje obranyschopnost intimních partií a poskytuje
e
úlevu od nepříjemných projevů zánětů a infekcí vaginál-ní sliznice. Přírodní složení bez umělých parfémů a barvivv
spojuje zvláčňující účinky konopného oleje s grepovýmii
semínky, mateřídouškou, tymiánem a mírně kyselým
m
pH a zajistí vašemu klínu maximální péči. Intime je díkyy
svému šetrnému složení vhodná pro všechny, i těhotné
é
a kojící ženy.

K dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Více informací naleznete na www.cannaderm.cz.
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Hotová jídla
můžete dochutit
kořením.

Co na to
odborník?
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