Přeietesi zhubnout?
Takotomiennemluvte!
jaksejípodaři|o
(3O)vyprávět,
LenkuKuIhánkovou
KdyŽpos|oucháte
í i cj e d n o d u š š ího '
d o j mUŽ,en e n n
sh odibě
t hempŮ lroku17ki| on, ab u d e te
jíd|o
a uŽ1ens|ovo
sport
chutnámi dobré
,,JenŽe
1ánemámvů|i,
Dá se itakzhubnout?
mě děsí,..řeknete
si vzápětí.
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á, odpovívám Lenka Kulhánková. A první rada?,,Neochutnávejte jíd1o,kterévaříte. Nechte ho ochutnat partnera'
Anebo si pak dejtejen malou porci,
aénejíte dvakrát - nad hrncem,
aještěu stolu,..radíLenka.
Zajímávás, jakona sama dokázala
zhubnout? ,,Kdyžjsemviděla své
fotky z novoročníparty, zhrozila
jsem se, okamžitě nalistovala Ženu
a život a zavoIala jsem na uvedený
kontakt z www.NutritionClub.cz,"
vzpomíná Lenka. ,,chtěla jsem
zhubnout, takžejsem byla ochotná
uděIat všechnopro úspěch.odbor.
nice Lada Nosková mi spočítaladenní příjem kalorií s tím, žesacharidy
jsem mohla jíst do 14 hodin, odpoledne pakuž jen zelenínu,maso,

FoTo xtrtÁ N lRvr iČ E x
velmi lysoké tepovéfrekvenci, při níŽse ne.
spalujítuky' ale předevšímcukry' Místo
toho mi Lada doporučilačtyřikrát ýdně 40
minut ostřejšíchůze,buď na pásu v posilovně nebo cestou domů.Koupilajsem si proto
botasky, batoh a chodím každýden do práce. Aprávě tohle mi, podle mě, včetněpitnéhorežimu,pomohlo nejvíc.A určitěi to,
žejsem byla během půl roku dvakrát na do.
volenéu moře, kdejsem byla bez stresu
a hodně v pohybu, pÍotožešloo poznávací
zájezdy,..MnožsM tuku v těle jsem měla
39,8 procenta a nyní mám 27,7.Kolem
bokůjsem dala dolů 25 cm a v pase 1.9,takžez velikosti 42jsem přešlana 36. Nyní
mám ukončenéredukčníobdobíajsem
ve fixačnífázi: místosnídanía večeří,kdy
jsem pila speciálníkoktejly, se učímjíst
jídla tak, abych si udržela současnouhmotnost,..prozrazuje Lenka. TVrdíale, žesama
by hubnutí nezvládla, protoženad se.
bou potřebuje bič,a tak chodila k paní

ryby, zkrátka lehčíjídla. Nejvíc mi
ale pomohlo rozdělení do pěti jídel
denně, po dvou a půl hodinách'
Oproti tomu, jak jsem jedla dopo-

Ladě každýýden na kontroly, což
jí dělalo dobře. A i kdyžji hubnutí

sud, to byla vyrazná změna' A nehladovím! Jímvíc, pestřeji, a když
zhřeším,vím,jakto můžunapravit.

včetně
stálo3500korunměsíčně,
konzultacía doplňkůvyživy,
stáloto za to! o

Bohuželjsem všakdostala zakázaný
spinning, protožejsem jezdila ve

CONATOODBORNIK?
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rcÍřEnilEPrvnípů|rok
mi při hubkoktej|y'
nutípomoh|ySpeciá|ní
snídania Veče.
kterénahrazovaly
ři.Ted'zasejím,ale bojímse,Žese
mi kilavrátízpét.Co s tím?A jsou
koktej|yvůbecsprávná vo|ba?
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oDBoRNíK: ,'Řešitstravu, i při dietě,
pouze koktej|y, není nejšťastnější
řešení'Koktej| by mě| pouze s|ouŽit
jako náhrada stravy V nouzových situacích - kdyžse nestíhátepřes den

I když to na této fotce
nenípří|išvidět' by|a
Lenka v lednu podle
svých slov
''pořádný
kus,..,'Asi proto nemůžu najítiinou fotku
- nechtě|ajsem se v té
době moc fotit,..vysvě|ova|anám, k{vŽ jsme
ji os|ovi|ipro Zenu a život. Dnes má Lenka
o 17 ki|o méně a vzkazuje vám: ,,Netřpím
h |a dem ,n a opa kj ím
víc neŽ kdyko|i před.
tím.Jen vím,co si můžu dovolit...

na|íst,anebo když cvičítepozdě Večera ža|udekby mě| prob|émstrávit
před spaním běžnéjíd|o...
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rclřETlEE Co mám dělat
ve chví|i,
kdyse mi hubnutízastaví
a kiIado|ů
nejdou,nebodokonce
Vyskočí
nahoru?co je
v nepořádku?
oDBoRNíK:,,Snejvětší
pravděpodobností
to bude
průběhvašehoredukěního
a zřejmě u vás pů.
|íde|níčku
jde o tzv. jo-jo efekt. Radím
znovu anasi svůjjíde|níček

ril7EnilE Mys|e|ajsem,Žečímvíc
tímvíc
se při sportuzpotím,
zhubnu.
Jakto,Žeto tak není?
oDBoRNiK: ,,Samotnépocenísouvisíse svaIovou
prací(ta produkujetep|o)a tep|otou oko|níhopro-

|yzovat, kontaktovat VýžiVovéhoodborníka,zda příjem

středí.A|e žeby poceníved|o ke spa|ovánítuků'to
určitěne. Chcete-|i při sportováníi hubnout, musíte
se pohybovat v nižšítepové Írekvenci,tedy Ve stavu'
kdy se potíte |ehce' jste schopná si u činnosti i povídat, zkrátka, kdy nejste ze sportování rudá jako rak'
nebo bí|ájako stěna' Hubnutísportem nebo|í!..
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stravy nenívzh|edem k va-

\n,

šemu životnímusty|u aŽ
přílíšnízký...

