Podstawowe zasady zdrowego żywienia
W obecnych czasach dużo uwagi skupiamy na naszym wyglądzie, ze względów estetycznych, czy
zdrowotnych oraz zastanawiamy się czy nasze kształty mieszczą się w ogólnie przyjętej normie.
W celu osiągnięcia wymarzonej sylwetki sięgamy po różnego rodzaju diety dostępne w środkach
masowego przekazu, skupiając się tylko na utracie masy ciała, a nie na stanie zdrowia naszego
organizmu. Idąc na skróty wybieramy diety monoskładnikowe, bardzo niskokaloryczne, bądź gotowe
diety w proszkach i koktajlach, które kuszą obietnicą szybkiej utraty wagi.
Zamiast pomagać powodują wyniszczenie organizmu oraz niedobory mineralno – witaminowe.
Szybkie odchudzanie prowadzi do ryzyka ubytku beztłuszczowej masy ciała, niepożądanych objawów
wynikających z deficytu składników odżywczych, a także powoduje spowolnienie przemiany materii.
Ponadto osoby, które w krótkim czasie szybko schudły, łatwo ponownie przybierają na wadze.
Kluczem do utrzymania dobrego stanu zdrowia jest odpowiednie i zbilansowane żywienie, które
pozwala uniknąć wielu chorób. Dieta to nie tylko odchudzanie, lecz zmiana stylu życia i nawyków
żywieniowych. Podstawą zmiany żywienia jest dostarczanie wszystkich składników pokarmowych.
Im bardziej różnorodna dieta, tym więcej substancji odżywczych, witamin i składników mineralnych,
gdyż żadne suplementy diety nie są w stanie zastąpić zbilansowanego planu żywieniowego.
Podstawowe zasady zdrowego stylu żywienia to spożywanie regularnie 5 posiłków dziennie, które
zabezpiecza organizm przed nieprzyjemnym uczuciem głodu i podjadaniem bezwartościowych
przekąsek. W diecie należy uwzględnić produkty bogate w węglowodany złożone, świeże warzywa,
owoce oraz chude mięso i nabiał. Należy ograniczyć spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego
oraz nadmiaru soli.
Ponadto należy pamiętać o prawidłowym nawodnieniu. Woda w naszym organizmie jest niezbędnym
składnikiem. Pomaga usunąć z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii, przyczynia się do
utrzymania prawidłowej temperatury ciała oraz wspomaga proces wchłaniania substancji odżywczych.
Nie należy dopuszczać do uczucia pragnienia, gdyż jest to sygnał świadczący o odwodnieniu
organizmu.
Pomocna w celu osiągnięcia wymarzonej sylwetki i utrzymania prawidłowego stanu zdrowia jest
zbilansowana dieta, przygotowywana przez dietetyka.
Każda osoba do indywidualna jednostka, która ma różne potrzeby, preferencje smakowe, prowadząca
mniej lub bardziej aktywny tryb życia. Tylko dieta personalna jest w stanie uwzględnić nasz
indywidualizm, a w konsekwencji przynieść zamierzone korzyści. Dlatego ważne jest, aby odchudzać
się z głową i skorzystać z pomocy specjalisty.

