Zdrowie pod lupą

Tracisz kilogramy

zdrowie

czyli kilka słów
o filozofii odchudzania

Uzupełnianie niedoborów

Mogłoby się wydawać, że ludzie otyli się przejadają.
W rzeczywistości jednak są to osoby „głodne”. Do
przemiany materii brakuje im wielu składników odżywczych, a przede wszystkim witamin, minerałów,
substancji zawartych w roślinach i ziołach. A ponieważ w pożywieniu, zwłaszcza przetworzonym przemysłowo, także brakuje tych składników, muszą jeść
większe ilości tego rodzaju pokarmów. Uzupełnianie
niedoborów minerałów, witamin, antyoksydantów
jest jednym z najlepszych sposobów wspomagania
odchudzania.
W przewodach pokarmowych wielu osób z nadwagą i otyłością znajdują się nieprawidłowe bakterie, grzyby czy drożdżaki, a jednoczenie brakuje tzw.
bakterii probiotycznych. Japończycy wykazali, że
redukcji masy ciała sprzyjają bakterie Lactobacillus
gasseri. U osób z otyłością pojawiają się stany zapalne
w organizmie, a wspomniane bakterie przyczyniają
się do ich ograniczenia lub ustąpienia. Przywrócenie prawidłowego składu flory jelitowej jest jednym
z najskuteczniejszych sposobów walki z otyłością. Aby
dobrać odpowiednie szczepy bakterii, trzeba wykonać badania kału. Robi się to w celu ustalenia, jakie
bakterie patogenne znajdują się w jelitach, a jakich
bakterii probiotycznych brakuje. Ważną rzeczą jest
również spożywanie odpowiednio dobranych pokarmów, stanowiących pożywkę dla pożytecznych
bakterii, tzw. prebiotyków. Pokarmy takie dają osobom otyłym poczucie wypełnienia żołądka, znoszą
towarzyszące mu często uczucie głodu i zniechęcają
do objadania się.

Na świecie przybywa ludzi otyłych. Jak grzyby po deszczu mnożą się cudowne
diety, oferowane są równie skuteczne specyfiki. Wiele z nich rozbudza złudne
nadzieje, bo nie zostały dostosowane do konkretnego człowieka.

Drakońskie diety i zabiegi operacyjne

Ogromna liczba ludzi stosuje różne diety, niektóre
nawet bardzo rygorystycznie ograniczające to, co można spożywać. Wiele osób bierze udział we wczasach
odchudzających. Najbardziej zdesperowani decydują
się na operacje bariatryczne, polegające głównie na
zmniejszeniu objętości żołądka lub nawet skróceniu
jelit. Chociaż w początkowej fazie wszystkich procedur
walki z otyłością pojawiają się sukcesy i osobie odchudzającej się udaje się zredukować masę ciała o kilka
kilogramów, to po dłuższym okresie powracają one
nieubłaganie i często jest ich więcej, niż było przed
kuracją. Sytuacja się powtarza, ale kolejne terapie
zwykle nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Niewłaściwe metody walki z nadwagą

Nieudane odchudzanie jest najczęściej następstwem
tego, że rozmaite metody stosowane w przypadku
konkretnego człowieka, nie uwzględniają istoty
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zaburzeń, które doprowadziły u niego do nadwagi
czy otyłości. Inaczej mówiąc, dieta odchudzająca
nie została dopasowana do niego i jego aktualnego
stanu zdrowia (czyli nie została spersonalizowana).

Motywacja

Pierwszą rzeczą, którą należy uwzględnić, jest pytanie,
czy człowiek z nadwagą jest gotów podjąć wyzwanie,
aby pozbyć się nadmiaru kilogramów. Najważniejsza
jest bowiem jego motywacja. Osoba otyła musi wiele
zmienić w swoim postępowaniu oraz diecie. Musi
też być gotowa, by zrobić wszystko w celu poprawienia nieprawidłowych wyników badań, które zostały
wykonane przed odchudzaniem. Inaczej szansa na
sukces jest niewielka. Uświadomienie sobie, dlaczego
powinienem i chcę schudnąć jest bardzo ważnym
punktem startowym. Niektórzy decydują się na
odchudzanie ze względu na stan zdrowia i naciski
lekarzy, którzy sugerują, aby walczyć z nadmierną
tuszą. Dla innych najważniejsze są względy estetyczne
i np. bliski ślub lub inna ważna okoliczność.

Zaburzenia przemiany materii

Nadmierna masa ciała to nie tylko skutek objadania się przy braku aktywności fizycznej. To przede
wszystkim efekt zaburzeń w przemianie materii.
Dlatego u osób z nadwagą czy otyłością warto wykonać test tolerancji glukozy bądź testy na tolerancję
innych cukrów: fruktozy, galaktozy, laktozy. U większości osób z nadwagą i otyłością, które nie mogą
schudnąć, trzeba wykonać testy na nietolerancje
pokarmowe. Chodzi tu przede wszystkim o białka
mleka, mąkę, białka jaja kurzego i inne produkty
(tzw. testy nietolerancji pokarmowych – IgG). Testy
te pokazują, ile we krwi jest przeciwciał i przeciwko jakim rodzajom pokarmów. Wyniki tych badań
pozwalają tak zmienić dietę i ograniczyć na wiele
miesięcy spożywanie określonych pokarmów, by
organizm badanego bez większych trudności zaczął

P

rzewód pokarmowy odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia:

 możliwia dostarczanie niezbędnych składników
u
odżywczych do organizmu;
 łuży jako jedna z głównych dróg wydalania
s
substancji szkodliwych i toksyn;
 ziała jako bariera i wspomaga odporność
d
organizmu.

ENTEROSGEL® to doustny jelitowy adsorbent (enterosorbent). Działa na bazie minerału organicznego ze
zdolnością adsorpcyjną w odniesieniu do niektórych
toksycznych i szkodliwych substancji w jelicie (takich
jak endotoksyny, enterotoksyny): wiąże je fizycznie
na swojej powierzchni i obniża tym samym częstość
oddawania stolca oraz skraca utrzymywanie się
biegunki. ENTEROSGEL® jest wydalany z organizmu
ze stolcem i w ten sposób usuwa adsorbowane
toksyny i substancje szkodliwe, co może przynosić
korzystne efekty w leczeniu wskazanych stanów
ostrej biegunki i przewlekłej biegunki w zespole
jelita drażliwego (IBS). Profilaktyczne zastosowanie
ENTEROSGEL® poprawia ogólny stan zdrowia,
normalizuje procesy trawienia, podnosi odporność
na infekcje i wspomaga optymalne funkcjonowanie
organizmu.

Aktywność fizyczna
Fot. Adobe Stock (2), archiwum prywatne (1)

W

obec wzrastającej liczby osób ze stwierdzoną nadwagą – czy wręcz otyłością
– coraz większego znaczenia nabiera
problem odchudzania. Nadwagę obserwuje się nie tylko u uczniów czy studentów, ale
nawet u dzieci w przedszkolach. Tymczasem wraz
z otyłością wzrasta ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. W gazetach, telewizji czy mediach społecznościowych nie brakuje informacji o różnych specyfikach mających w cudowny sposób i w niezwykle
krótkim czasie pomóc w pozbyciu się nadmiaru kilogramów. Wiele firm z powodzeniem sprzedaje takie
specyfiki, zastrzegając się, że gotowe są nawet zwrócić pieniądze, gdy ten produkt nie zadziała. Niestety,
mnóstwo osób korzysta z takich promocyjnych okazji.

Wyrób medyczny

Ludzie odchudzający się powinni zdawać sobie
sprawę z tego, że ważne są zarówno dieta, jak i ćwiczenia fizyczne. Dzięki nim podczas pozbywania
się nadmiaru kilogramów zmniejszy się ryzyko
ubytku masy mięśniowej.
Warto pamiętać, że redukcja ponadnormatywnej
masy ciała i przywrócenie prawidłowej przemiany
materii zależy od odpowiednio dobranej, indywidualnej diety i spersonalizowanych zaleceń uzależnionych od aktualnego stanu zdrowia. Inaczej
o sukces będzie bardzo trudno. n

Zobacz na YouTube
felieton pt: „Sorbenty krzemowe a infekcje
wirusowe (także koronawirusowe)” link
https://www.youtube.com/watch?v=8p09UshRBcs

Enterosgel® do nabycia w aptekach i sklepach
zielarsko-medycznych!
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się pozbywać tego, co jest mu niepotrzebne. Warto
pamiętać, że tkanka tłuszczowa jest rezerwuarem
toksyn, jakie dostają się do organizmu wraz z pożywieniem, a których wątroba i nerki nie są w stanie
zneutralizować i wydalić poza ustrój. Kiedy pozbywamy
się niechcianych kilogramów, toksyny te wracają
do krwi. Należy wówczas pić znacznie więcej wody
i wspomagać – np. sorbentami – procesy oczyszczania się organizmu.
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