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Szia!
Üdvözlünk a csapatban! :-)

Készen állsz, hogy a táplálkozásodra, a mozgásodra és a jóllétedre összpontosítva formába hozd magad, 
és egészséges légy? Így megtalálhatod az életedben az egyensúlyt, jól érezheted magad a bőrödben, és 
egészségesebben élhetsz.

Programunk egy teljesen új életstílusba vezet be Téged, amely át fogja változtatni a jelenlegi életformádat. 
Az a lényege, hogy kialakítsd a TÁPLÁLKOZÁS, a TESTMOZGÁS és a KIKAPCSOLÓDÁS közötti 
egyensúlyt, és belevedd őket a mindennapjaidba. Első ránézésre nehéznek tűnhet, de közösen mindent 
sorjában átveszünk, lépésről lépésre.

Fontos változásnak nézel elébe, telis-tele pozitív és izgalmas kihívásokkal. Hidd el, hogy az előtted álló 
átalakulás minden izzadságcseppet megér!

Az egészséges életmódnak és a hosszú  
életnek három lételeme van:

VÁGJ BELE

TÁPLÁL- 
KOZÁS 

A helyes táplálkozás kulcs-
fontosságú szerepet tölt be a 
szervezeted igényeinek kielé-
gítésében és a hiányosságok 

kiküszöbölésében. 

TEST- 
MOZGÁS

 
A mindennapi testmozgás 

energiával tölt fel, és 
az egyetlen módja az 

alakformálásbeli célok 
megvalósításának.

KIKAPCSO- 
LÓDÁS

A test és a lélek közti 
harmónia kiegészíti a 
mindennapjaidat, és 
gondoskodik róla,  
hogy boldog légy.



Te is próbáltál már „csodadiétákat és -programokat”, hogy leadj néhány kilót, amelyek néhány hét múlva ismét 
felszaladtak? Ezzel nem vagy egyedül. Viszont most elérkezett az idő, hogy változtass a hozzáállásodon.

A TE TESTED, A TE CÉLOD
A siker nem jön magától, tenned is kell érte. Pedig neked is kijár belőle. Első lépésként kezelésbe kell 
venned az étrendedet, és meg kell szabadulnod a rossz szokásoktól. Fontos, hogy észszerű célt tűzz ki 
magadnak, és rendelkezz hozzá a megfelelő eszközökkel. 

Javasoljuk, hogy válaszd ki a megfelelő pillanatot:
••       Vannak olyan időszakok, amikor garantált a bukás! Novembertől januárig a hideg tél és a karácsony 

vet árnyékot a változásbeli sikerekre. Szóval válaszd ki az évnek azon részét, amelyik a legkedvezőbb a 
számodra!

••       Szögezd le a játékszabályokat! Bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik konkrét és észszerű célokat 
tűznek ki maguknak, jobb eredményeket érnek el, mint azok, akik céltalanul vágnak neki a dolgoknak.

MIÉRT MŰKÖDIK?
Ha kitűzöl magad elé egy bizonyos testsúlyt, az segít, hogy:
••       minden nap aktívabb légy, és főleg, hogy többet gyalogolj
••       rendszeresen mérd magad, amely hozzásegít a súlycsökkenéshez 

Csak rajtad múlik!

MIBEN SEGÍTI AZ ÉLETSTÍLUS  
ÁTALAKULÁSÁT  

A CÉLOK KITŰZÉSE?
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Az ételek három alkategóriára bonthatók, amelyek különböző kulcsfontosságú szerepeket töltenek be 
az egészségedben: felépítés, energiaforrás és védelem. Oszd fel a napi étrendedet 3 főétkezésre és  
2 uzsonnára, hogy jobban működjön a tested, és te is fittebbnek érezd magad!
Az ételek összetevőit egész nap változtatni kell, mert a test különböző tápanyagokat használ a különböző 
napszakokban. Reggel például több energiára van szükségünk, hogy a testünk is felébredjen, és beinduljanak 
az agyi funkciók.

MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS EGÉSZ NAP 

Egy teljes értékű és ízletes étel, praktikusan: 
••       Egyetlen szelet TR90® M-Bar a vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó 

táplálkozási referenciaérték legalább 30%-át nyújtja a test számára, emellett 
pedig szénhidrátokat, fehérjéket és zsírokat tartalmaz.

••       Napi egy étkezés helyettesíthető vele, és az életmód programunk részeként 
hozzásegít egy egészséges életstílushoz.

HOGY NÉZ KI EGY IDEÁLIS NAPI ÉTREND? 

reggeli   +   tízórai   +   ebéd   +   uzsonna   +   vacsora 

TÁPLÁLKOZÁS
EGÉSZSÉGES ÉTELEK KÉSZÍTÉSE
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A következő oldalakon részletesebb információkat olvashatsz a három alkategóriáról, vagyis  
a felépítésről, az energiaforrásról és a védelemről.

5 x 
felépítés

 1 x 
energiaforrás 

4 x 
védelem 

1 x TR90® M-BAR+  = + +
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Az ideális étrend fehérjében gazdag, amely megfelelő tápanyagokkal látja el a testet az izmok 
előállításához és az egészséges testsúly megtartásához, miközben gondoskodik róla, hogy a súlyvesztés 
során ne az izom-, hanem a zsírtömeg csökkenjen.

FEDEZD FEL A FEHÉRJÉKBEN REJLŐ ERŐT
A fehérjék kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészségünkben. Biztosan tudod, hogy ezek azok 
a fő tápanyagok, amelyek képesek a testszövetek felépítésére és javítására. Ezenfelül oxigént is 
szállítanak, és megóvják a testet a betegségektől, mivel az immunrendszert is támogatják. Nem csoda, 
hogy testtömegünk 20%-át fehérjék teszik ki! 
Mivel csak rövid ideig élnek, gondoskodni kell a rendszeres utánpótlásukról. És itt jön képbe a táplálkozás. 
Fehérjeforrások:

MELYEK A LEGJOBB FEHÉRJÉK?
A fehérje számtalan különböző aminosavból épül fel. Úgy lehet elképzelni, mint egy különböző vagonokból 
álló vonatot. Testünk nem képes bizonyos aminosavak előállítására; esszenciális aminosavaknak nevezzük 
azokat, amelyeket nem tudunk megtermelni, és az ételekből kell magunkhoz venni. Többféle forrásból 
származó fehérjét végy magadhoz, hogy kellő mennyiségű aminosavval lásd el a testedet!

A fehérjeszeletek és -turmixok segíthetnek, hogy fedezd a szükségletedet. Ezek az étrend-kiegészítők 
minőségi fehérjéket tartalmaznak; megfelelő mennyiségű aminosavakkal rendelkeznek, és könnyedén 
felszívódnak a testben.

FELÉPÍTÉS

>   A fehérjék az izmok építőelemei.

Állati eredetű ételek: 
vörös és fehér hús, hal, tenger gyümölcsei,  

tejtermékek

Növényi eredetű ételek: 
bab, hüvelyesek, gabonafélék, diófélék és 

magvak, növényi alapú italok



7 ÉRV A FEHÉRJÉK MELLETT *
1. Támogatják az egészséget és a védekezőképességet
2.     Felépítik és javítják a szöveteket
3.     Helyrehozzák az izomsérüléseket
4.     Lassítják az öregedéssel járó izomveszteséget
5.     Súlycsökkenés esetén fenntartják az izomtömeget
6.     Növelik a telítettség érzetét, ezáltal elősegítik a súlymegtartást
7.     A szerotonintermelés miatt támogatják az éberséget
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*   Fontos, hogy nyomon kövesd a fehérjebeviteledet, mivel a túlzott fogyasztása ártalmas lehet a vese számára.  
Tartsd be az adagokra vonatkozó útmutatót, amely bemutatja a különböző fehérjeforrásokat, és megtanít  
a kezed segítségével kimérni a számodra megfelelő mennyiségeket.

Végy magadhoz sovány fehérjét egyenletesen  
elosztva a nap folyamán! 

Így segítheted a felszívódásukat.

Tudtad?
Ha nem jutsz elegendő energiához a zsírokból és színhidrátokból,  
tested elkezdi lebontani a fehérjét, hogy onnan jusson tartalékhoz.  

Ez pedig egyáltalán nem kedvező az egészségednek.



12.

ÖSSZETEVŐK  

•   75 g liszt
•   160 g friss spenót (vagy 100 g főzött)
•   1 bögre sovány tej (240 ml)
•   1 nagy tojás
•   1 ek olaj
•   1 csomag feta (125 g)
•   4 paradicsom
•   4 ek dió
•   fahéj 
•   bors

ELKÉSZÍTÉS
-    Egy serpenyőbe 2 evőkanál vizet teszünk, és megfőzzük 

benne a spenótot. Fűszerezzük borssal és fahéjjal.
-   A spenótot simára turmixoljuk a tejjel.
-    Összekeverjük a tojást és a lisztet. Hozzáadjuk a spenótos 

keveréket; így egy sűrű masszát kapunk.
-    Közepes lángon felhevítünk egy nem tapadós serpenyőt, és 

beleöntjük az olajat. Beleteszünk egy merőkanálnyi masszát, 
és palacsintát sütünk belőle.

-    Megfordítjuk, hogy mindkét oldala aranybarnára süljön.
-   Megmossuk és felszeleteljük a paradicsomokat. 
-   Elmorzsoljuk a fetát.
-    Tálaljuk melegen a palacsintát a fetával, paradicsommal  

és dióval!
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EGY FEHÉRJÉBEN GAZDAG ÉTEL: 

Spenótos palacsinta fetával
VEGETÁRIÁNUS

KÖVESD A NU SKIN  
YOUTUBE CSATORNÁJÁT MÉG TÖBB  

RECEPTÉRT!

YOUTUBE: MAGYARORSZÁG
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MEGFELELŐ EGYENSÚLY, HOGY ENERGIKUSABB LÉGY
Egy rendszeresen sportoló, átlagos felnőttnek napi körülbelül 2000 kcal-ra van szüksége. E nélkül az energia 
nélkül a test nem lenne képes ellátni a mindennapos feladatait. Amikor kevesebb kalóriát veszünk magunkhoz, 
mint amennyit a testünk felhasznál, elkezdi elégetni a tartalék zsírt. Ez pedig súlycsökkenéshez vezet. Ennek 
megfelelően tehát, amikor a kalóriabevitel nagyobb, mint amennyit elégetünk, súlynövekedésről beszélünk.  
A súlymegtartáshoz meg kell találni az egyensúlyt a szükségleteid (vagyis a mindennapi 
energiafelhasználás) és a bevitt energia között.
 

elégetett energia = energiabevitel 
= súlymegtartás

Az energia legnagyobb százalékát a zsírokból és a szénhidrátokból nyerjük:

Mindkét csoport fontos szerepet játszik az egészséges és kiegyensúlyozott étrendben. Amellett, hogy 
energiaforrásként szolgálnak, más tápanyagokhoz, mint pl. vitaminokhoz (A, D, E és K) és ásványi 
anyagokhoz (vas, foszfor stb.) is juttatják a testet.

A fehérjékből is magunkhoz vehetünk kalóriát, ám a testünk csak abban az esetben veszi őket igénybe 
energiaforrásként, ha nem áll rendelkezésünkre elegendő zsír és szénhidrát. A fehérjék első sorban a test 
és az izmok helyreállításáért és felépítéséért felelnek.

ENERGIA- 
FORRÁS

>    A szénhidrátok és a zsírok gondoskodnak mindarról   
az energiáról, amelyre szükséged van.

Zsírok (állati és növényi eredetű): 
olaj (olívaolaj, repceolaj, kókuszolaj stb.),  

vaj, diófélék és magvak, mogyoróvaj,  
zsíros húsok, feldolgozott élelmiszerek stb.

Szénhidrátok: 
gabonafélék (liszt, kenyér, tészta stb.), rizs, 

quinoa, zabpehely, burgonya stb.



ENERGIA- 
FORRÁS

ÖSSZETEVŐK  

•   125 g juhtejből készült joghurt 
•   1 ek gránátalmamag 
•   3-4 szem fekete olívabogyó 
•   1 ek kesudió, mandula vagy pisztácia  
•   1 ek olívaolaj 
•    Egy csipet za’atar fűszerkeverék  

vagy szezámmag 
•   Só 

ELKÉSZÍTÉS
-    Egy szűrőt kibélelünk egy darab lenvászonnal (vagy néhány 

réteg sajtkendővel). Egy közepes méretű tálra helyezzük. 
Belekeverjük a sót a joghurtba, majd beleöntjük a kibélelt 
szűrőbe. Összefogjuk a ruhadarab széleit, és csomót kötünk 
rá, hogy befedje a joghurtot. 24 órára hűtőbe tesszük, hogy 
lecsepegjen. Óvatosan kinyomkodjuk belőle a maradék 
folyadékot. Gazdag, krémes joghurtot kell kapnunk. 

-    Feldaraboljuk a kesudiót (vagy a dióféléket) a za’atar 
fűszerkeverékkel (vagy szezámmaggal) együtt. 

-    Rászórjuk a labnehre, majd hozzáadjuk az olívabogyót,  
a gránátalmamagokat és az olívaolajat. 

REGGELI RECEPT: 

Labneh
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VEGETÁRIÁNUSGLUTÉNMENTES

KÖVESD A NU SKIN  
YOUTUBE CSATORNÁJÁT MÉG TÖBB  

RECEPTÉRT!

YOUTUBE: MAGYARORSZÁG



TÁPLÁLD A TESTEDET, ÉS JAVÍTS EGÉSZSÉGEDEN
Igaz, hogy csak kisebb mennyiségekben van rájuk szükségünk, de a vitaminok és az ásványi 
anyagok fontos szerepet töltenek be az egészségünkben. Segítenek a betegségek leküzdésében, a 
növekedésben és a testi funkciók működtetésében. A gyümölcsök és a zöldségek az ásványi anyagok 
legfontosabb forrását alkotják. Ugyanakkor a teljes kiőrlésű gabonák, a tej (és a tejtermékek), a magvak 
és a diófélék ugyancsak fontos mikrotápanyagokat tartalmaznak. Szóval, hogyan gondoskodj a testedről, 
és hogyan erősítsd az immunrendszeredet? 

Egyél minden nap

TÉNYEK A VITAMINOKRÓL ÉS AZ ÁSVÁNYI ANYAGOKRÓL
••              Az ételek biztosítják a vitaminok és az ásványi anyagok fő forrását.
••              Habár csak kis mennyiségben van szükségünk vitaminokra és ásványi anyagokra, a tanulmányok 

szerint nem eszünk elég zöldséget és gyümölcsöt, amelyek fedeznék a szükségleteinket.
••              A hiányosságokat éveken keresztül észre sem vesszük.  

Rendszeres vérvételre kell járnunk ahhoz, hogy felfedezzünk egy-egy hiányosságot.

VÉDELEM

>    A vitaminok és ásványi anyagok kulcsfontosságú szerepet töltenek be 
az ellenálló képesség kialakításában és az egészség megőrzésében.

✔   2 - 3 adag gyümölcsöt
✔   300 - 400 g zöldséget

Táplálkozz, és erősítsd  
meg az immunrendszeredet!

Egy összetevő-keverék, amely segít elkezdeni a TR90® programot.  
Segít, hogy teljesítsd a súlycsökkenési céljaidat, és felkészülj a tartós sikerre. 

Minden egyes nappal közelebb kerülsz az átváltozáshoz. Menni fog!
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VÉDELEM

ÖSSZETEVŐK  

•   24 db megpucolt garnélarák (300 g)
•   2 lime
•   2 cm gyömbér
•   1 ek méz
•   1 ek szójaszósz
•   1/4 csokor újhagyma
•   1 ek olívaolaj
•   150 g szójacsíra
•   200 g cukorborsó

ELKÉSZÍTÉS
-    Kicsavarjuk a lime-okat, és apróra vágjuk a gyömbért.
-    Összekeverjük a lime levét, a gyömbért, a szójaszószt és  

a mézet egy nagy tálban.
-    Belehelyezzük a rákokat a páclébe, és elkeverjük őket egy 

kanállal. Letakarjuk az edényt, és fél órára hűtőbe tesszük.
-    Egy wokban (vagy serpenyőben) felhevítjük az olívaolajat, 

és beletesszük a felkarikázott újhagymát, a cukorborsót és  
a szójacsírát. 15 percig főzzük, majd beletesszük a rákokat, 
és további 5 percig főzzük.

-    Meglocsoljuk egy kevés szójaszósszal. 

EGY VITAMINOKBAN ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKBAN GAZDAG RECEPT: 

Marinált garnélarákos saláta
GLUTÉNMENTES LAKTÓZMENTES
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KÖVESD A NU SKIN  
YOUTUBE CSATORNÁJÁT MÉG TÖBB  

RECEPTÉRT!

YOUTUBE: MAGYARORSZÁG
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Most, hogy elsajátítottad az alapokat, írd le a jelenlegi étkezési szokásaidat, és gondold át őket lépésről 
lépésre! Találsz olyan élelmiszereket, amelyek már fogyasztasz, és beleillenek az életmódprogramba? Mi az, 
amit egyszerűen belevehetnél, és mi az, amin változtatnod kell?
Szeretnél kipróbálni egy ideális étrendet? A következő oldalakon találsz néhány példát, de ne feledd, hogy 
ez a program rugalmas, és mi csak lehetőségeket kínálunk neked. Csak úgy érhetsz el hosszú távú, szép 
eredményeket, ha kiválasztod, hogy mi az, ami működik a számodra, és személyre szabod az étrendet.

MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS EGÉSZ NAP

+  1 x TR90® M-BAR (= 1 x felépítés + 1 x energiaforrás + 1 x védelem)

Ha elosztod a fehérjebevitelt a nap folyamán, azzal elősegítheted a felszívódását, mivel a test egyszerre 
csak egy adott mennyiséget képes magához venni.

 ✔  2 x felépítés + 1 védelem + 1 energiaforrás
 + 1 TR90 JS* + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F**

 -   2 tojás vagy 1 szelet csirkehús és 1 ökölnyi quinoa,  
tofu vagy lencse, vagy 2 x 4 evőkanálnyi ricotta vagy skyr***

 -   1 szelet teljes kiőrlésű vagy rozskenyér, 1 jó maréknyi  
mandula, nyers dióféle vagy zabpehely

 -   1 nyitott tenyérnyi gyümölcs (2 mandarin, 1 alma vagy 6 inka bogyó)

  ✔  1 x felépítés + 1 x védelem
 -   1 joghurt (125 g), 4 evőkanál ricotta vagy skyr vagy egy pohár tej
 -   1 tányér leves vagy 1 nyitott tenyérnyi friss zöldség  

(zeller, répa, karfiol, uborka, retek) vagy 1 nyitott tenyérnyi  
gyümölcs (2 sárgabarack, 1 narancs, 1 nektarin)

TR90® ÉTREND

5 x felépítés  1 x energiaforrás 4 x védelem +  = +

* Fogyaszd reggelente a program első 15 napján!
** A legjobb eredmény érdekében fogyaszd 15 perccel étkezések előtt! Olvasd el a napi adagolásra vonatkozó információkat a termék címkéjén!
*** Fehérjegazdag izlandi joghurt

REGGELI

TÍZÓRAI



 ✔  1 x felépítés + 1 x védelem + 1 x energiaforrás
 + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F**

 -   TR90® M-bar 

 ✔  1 x védelem
                                                                   + 1 TR90 COMPLEX F**

 -   1 tányér leves vagy 1 nyitott tenyérnyi zöldség (zeller, répa, karfiol, 
uborka, retek) vagy 1 nyitott tenyérnyi gyümölcs  
(1/2 banán, 1 körte, 2 kivi)

 ✔  2 x építés + 1 x védelem
 + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F**

 -   Egy adag lazac vagy tengeri hal (kétszer akkora, mint a tenyered),  
vagy 1 tenyérnyi hús és 1 ökölnyi quinoa, vagy 1 ökölnyi bab és egy 
ökölnyi feta, vagy 1 tenyérnyi garnélarák és 4 evőkanál joghurt  
vagy skyr stb.

 -   1 nyitott tenyérnyi zöldség (cukkini, padlizsán, paprika,  
saláta, brokkoli)
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**  A legjobb eredmény érdekében fogyaszd 15 perccel étkezések előtt! Olvasd el a napi adagolásra vonatkozó információkat a termék címkéjén!

EBÉD

UZSONNA

VACSORA

VÁLASZD KI A LEGJOBB ÉLELMISZERT ÉS A TÖKÉLETES 
MENNYISÉGET

Mi a legegyszerűbb módja, hogy akár utazás közben is tökéletesen ki tudd mérni az adagjaidat? 
Használd a kezed! A tökéletes adag mindenki számára mást jelent, s mivel kezünk mérete 

arányos a testünkkel, tökéletes mérőegységként használható. 
ADAGOK:

Állati eredetű fehérjék Növényi eredetű fehérjék Szénhidrátok Zöldség-gyümölcs

Egészítsd ki a programot a TR90® Complex C-vel** és Complex F-fel**! 
Vigyázz az egészségedre még több vitaminnal és ásványi anyaggal!



Ha változás történik a napi rutinban, az nagyban befolyásolhatja az étkezési 
szokásaidat is. Íme 10 tipp, amelyeket utazás közben is betarthatsz.

1.  All inclusive szállást foglaltál? Akkor válaszd mindig a zöldségeket, és csak kis 
mennyiségű húst és hüvelyest fogyassz! Az olajban sült ételek helyett válaszd a 
sütőben sült, grillezett vagy párolt finomságokat! Egyél gyümölcsöt desszertnek!

2.  Tarts a szobádban néhány egészséges élelmiszert: friss gyümölcsöt, zsírszegény 
tejtermékeket ( joghurt, krémsajt stb.) vagy növényi alapú alternatívákat (szója, 
mandula, zab stb.) és teljes kiőrlésű gabonaféléket (zab, quinoa stb.)!    

3. Vásárolj élelmiszereket, és főzz magadra!

4.  Ne vidd túlzásba az alkoholfogyasztást: 1 közepes nagyságú pohár = 10 g alkohol =  
+ /- 70 kcal 

5.  Készíts olyan egészséges ebédet és nassolnivalókat, amiket könnyen magaddal 
vihetsz!

6. Tervezd meg, hogy hol állsz meg… enni! 

7.  Gyakran túlzásba esnek az éttermi adagokkal. Egyél kisebb mennyiségeket, és ne 
repetázz! 

8.  Próbálj ki új ízeket a grillen! Egy kis lazac, pácolt tofu vagy sertés saslik? Hamburgernek 
válassz csirke- vagy pulykahúst! Grillezz paprikát, cukkinit, padlizsánt, őszibarackot és 
ananászt!

9.   Minden nap egyél salátát! A nyaralások tökéletes alkalmat kínálnak a rutinod 
megváltoztatására és a kedvenc zöldségeiddel való kísérletezgetésekre! 

10.   Ne feledkezz meg a folyadék pótlásáról: a víz, a gyógyteák, a jeges teák,  
a smoothie-k és a kávé tej és cukor vagy szirup nélkül kevesebb kalóriát tartalmaz, 
mint a cukrozott italok és a többi szomjoltó készítmény.

10 TIPP, HOGY UTAZÁS  
KÖZBEN IS JÓ ÚTON JÁRJ
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Manapság nagy népszerűségnek örvend a chia, és nem is ok nélkül! A Instagram kulináris képeinek sztárjai, 
a chiamag Mexikóból származik, és flavonolok kiváló forrása, amely nem más, mint egy hatékony 
antioxidáns. A chia ezenkívül fehérjében, omega-3 zsírsavakban és rostokban is gazdag, ráadásul 
magnézium és kalcium is található benne.

TURBÓZD FEL A RECEPTJEIDET!
Ez a szinte semleges ízű magocska könnyedén rászórható a sós vagy édes ételekre. Add hozzá salátákhoz és 
smoothie-khoz, de akár finom pudingot, szószt vagy krémet is készíthetsz belőle, mert remekül besűrűsödik. 
Az ízhiány általában nem túl kedvező a konyhaművészetben, ám a chiában pont ez jó: mivel nincs semmilyen 
jellegzetes íze, könnyedén hozzáadhatod a kedvenc ételeidhez anélkül, hogy változtatnál rajtuk. Különösen 
jól passzol a zabpehelyhez, pirítóshoz vagy rántottához, levesekhez vagy sütőben sült ételekhez.

HOL KAPHATÓ?
Számos üzletben találhatsz már egész barna vagy fehér chiamagot. Őrölve is kapható, amit felbontás után 
hűtőben kell tárolni, hogy ne veszítsen az omega-3 tartalmából.

MIÉRT ÉRDEMES  
CHIÁT FOGYASZTANI?
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AZ ÉHSÉGÉRZET 
 8 KIVÁLTÓ OKA  

ÉS ELLENSZEREIK
Csalásnak minősül, ha engedünk néha a csábításnak? Befolyásolja az étrendünket, és meggátolja a 
súlycsökkenést? Nem, bár a válasz ennél egy kicsit összetettebb. A „csalást” mindenki annak fényében 
kezeli, hogy mennyire képes „jóvátenni”. 

MINÉL SZIGORÚBB AZ ÉTRENDED, ANNÁL KÖNNYEBB FELADNI
A hosszú távú súlykontroll olyan, mint egy maraton lefutása: az edzések segítenek célba érni, de ha túlzásba 
visszük, azzal csak ártunk. Az sem jó, ha túl gyorsan akarunk leadni túl sok súlyt. Éppen ezért van rá szükség, 
hogy néha lazíts egy kicsit. Így motivált maradsz. Megdolgoztál a jutalomért! Szóval élvezd ki minden 
percét – vagy cseppjét –, és ne kudarcként éld meg! 

A MÉRTÉKLETESSÉG JOBB, MINT A LEMONDÁS
Vannak olyanok, akiknek jót tesznek a lazább napok, fizikailag és mentálisan egyaránt, míg másokra épp 
ellenkezőleg hatnak. Az a legfontosabb, hogy felismerd, neked mire van szükséged. Ha nincs bajod egy 
kis csalással, és a kedvedet sem veszik el, miért ne tartanál egy-egy lazább napot? De ha attól tartasz, hogy 
meggátolnának az új és egészséges életstílusod kialakításában vagy megtartásában, akkor inkább ne csalj! 
Helyette inkább iktass be egy-két „jutalomfalatkát” a hét során!

NE HAGYD, HOGY AZ ÉRZELMEID IRÁNYÍTSÁK AZ ÉTRENDEDET!
Ha evésbe fojtod az érzelmeidet, a következő ötleteink talán a segítségedre válnak: 

1.  Jegyzetelj, és azonosítsd be azokat az érzelmeket és helyzeteket, amelyek falásba torkollanak. Ha 
megérted, hogy mi történik ilyenkor, tudni fogod, hogy mi a megoldás, és nem menekülsz majd az evésbe.

2.  Hallgass az eszedre: körülbelül 20 percre van szükségünk egy étel elfogyasztásához, ami elég idő 
ahhoz, hogy felmérjük, mennyire vagyunk éhesek. Szóval ne sajnáld az időt, és rágd meg rendesen  
a falatokat, hogy kiderüljön, mennyire vagy éhes igazából.

3. Verd át az éhségérzetet: foglald le magad, hogy ne gondolj az evésre! 

4.   Ne nyomd el az érzelmeidet: ismerd fel őket, és engedj nekik szabad teret – jobb, mintha evésbe 
fojtanád őket! Bocsáss meg magadnak, soha ne add fel, és haladj tovább!

MIÉRT NEM BAJ,  
HA ENGEDSZ NÉHA A CSÁBÍTÁSNAK?
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1. Nem veszel magadhoz elég rostot
  >      A fehér kenyér helyett válaszd a teljes kiőrlésű gabonaféléket, és egyél friss 

zöldségeket, gyümölcsöket!

2. Nem étkezel napi 5 alkalommal
 >      Tarts napi 3 főétkezést + 2 uzsonnát!

3. Nem veszel magadhoz elég fehérjét
 >      Tanulmányozd az adagolási útmutatót, és a javasolt fehérjékben gazdag 

élelmiszereket!

4. Több kisebb adag helyett kevesebb nagyobb adagot eszel
   >      Hozzászoktattad a hasadat a nagy adagokhoz, és kitágult a gyomrod. Időbe telik, 

mire visszaáll a normál méretére, és hozzászoksz a normál adagokhoz.

5. Nem iszol elég vizet
  >      Vigyél magaddal egy másfél literes vizet, bárhová is mész (= 8 db 2 dl-es pohár víz egy 

nap). Igyál egész nap, amíg le nem fekszel! A víz a legjobb folyadék, amivel olthatod 
a szomjúságodat. Ízesítsd a vizes palackodat pl. rozmaringgal, málnával, citrommal és 
naranccsal, és igyál teát, kávét, vagy egyél levest, hogy hidratáld a testedet!

6. Éhesnek érzed magad, pedig valójában nem vagy az
 >      Hallgass a testedre, és étkezés előtt tedd fel magadnak a kérdést: Azért eszem, mert 

éhes vagyok?

7.  Túl gyorsan eszel. Nincs ideje az agyadnak, hogy befogadja a telítettségérzet jelét.
 >      Tanulj meg lassabban enni, nézd meg, hogy mit eszel, és tedd le az evőeszközöket 

két falat között!

8. Nem eszel a megfelelő időpontokban
  >      Úgy oszd fel a napi étkezéseidet, hogy egyenlő mennyiségű idő teljen el köztük! 

Ne felejts el bekapni valamit edzés után!

AZ ÉHSÉGÉRZET 
 8 KIVÁLTÓ OKA  

ÉS ELLENSZEREIK

18



Máris sokkal többet tudsz a helyes étrendről!  
Csak így tovább! Örülünk, hogy velünk tartasz! :-)

Mielőtt továbbolvasnál a program aktív részéről, mozogj egy kicsit!
>       Állj fel lábujjhegyre, és emeld a karodat magasan a fejed felé! Most pedig ugorj fel háromszor! 

Kész? Akkor olvass tovább!

Már biztosan sokat hallottál a sportolás egészségre gyakorolt pozitív hatásairól. Összegyűjtöttük őket, 
hogy lásd, a sportolás kulcsfontosságú része a mindennapoknak.
  

TESTMOZGÁS
MIÉRT FONTOS  

A SPORT?

✔  Hozzájárul a súlykontrollhoz 
✔   Védelmet nyújt a betegségek ellen  

(elhízás, érrendszeri betegségek, rák, 
cukorbetegség stb.)

✔  Növeli az energiaszintet
✔  Javítja az alvás minőségét
✔   Alakot formál
✔   Javítja a hangulatot és a jóllétet
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VÁLASZD KI A  
LEGSZIMPATIKUSABBAT,  

ÉS HALMOZD EL MAGAD  
EGÉSZSÉGES TÁPANYAGOKKAL 

15%
KEDVEZMÉNY

Szerezd be a TR90® M-Bar-okat 
 Chocolate (csokoládé) és Lemon Crisp (citrom) 

ízekben 15% kedvezménnyel!

Érvényes 2, 30 db-os TR90®  
M-Bar csomag vásárlása esetén.

Add meg személyre szóló promóciós kódodat* a 
www.nuskin.com honlapon!

Promóciós kód az első  
30-as csomaghoz:

Promóciós kód a második 
30-as csomaghoz:
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*  Minden promóciós kód csak egyszer érvényesíthető, és 15% kedvezményre jogosít egy 30 db-os TR90® M-Bar csomag vásárlása esetén.  
Rendelésenként csak egy promóciós kód használható fel. Az ajánlat nem vonható össze más ajánlatokkal, kedvezményekkel vagy promóciókkal.  
A 15% árengedmény igénybevételéhez egyszerűen írd be a promóciós kódot a termékvásárlási oldalon (kosár) található „promóciós kód” mezőbe!



A pulzusszámmal remekül mérhető az edzés intenzitása. Szóval, hogyan érheted el a megfelelő 
pulzusszámot a zsírégetéshez és a testsúlycsökkentéshez? Útmutatónkból kiderül.

AZ ALAPOK
A tested folyamatosan zsírt éget. Ugyanakkor a bevitt energiát is felhasználja. Tehát, ha csökkenteni akarod 
a súlyodat, aktívabbnak kell lenned. A pulzusszámoddal remekül mérhető az aktivitásod szintje, vagyis 
minél többet mozogsz, annál gyorsabban ver a szíved.

Három szívritmus-zónát különböztetünk meg: 
1. Nyugalmi pulzus (a nyugalmi állapotban lévő szívverések percenkénti száma)
2. Célpulzus (tökéletes a zsírégetéshez)
3. Maximális pulzus (ne hajtsd magad túl ezen a ponton az edzés közben)

MINÉL TÖBBET MOZOGSZ, ANNÁL TÖBB ZSÍRT ÉGETSZ
Az ideális pulzusszám a maximális pulzus 60-80%-a közé esik. Míg a tested kevesebb kalóriát éget a zsírból 
egy alacsonyabb intenzitású edzés alkalmával, egy magasabb intenzitású edzés közben több kalóriát éget el, 
és rövidebb idő alatt nagyobb lesz a testsúlycsökkenés mértéke.
Viszont az egészséged szempontjából sokkal jobb, ha nem csak magas intenzitású edzéseken veszel részt: 
színesítsd meg a mozgással töltött időt! 

A CÉLPULZUS KISZÁMOLÁSA
1. Először is számold ki a maximális pulzusodat, amihez vond ki 220-ból az életkorodat. 

2.  Ha csak most kezdted el a súlycsökkentést, akkor a célpulzusod legyen némileg alacsonyabb, mint 
a maximális pulzusod 70%-a! Az American Heart Association (Amerikai Szívgyógyászok Társasága) 
50%-kot javasol a kezdőknek.

3.  Használd a következő képletet: (220 – ÉLETKOR) X 0,7
Tessék, itt egy példa. Egy 25 éves teniszező maximális pulzusa 195, ami azt jelenti, hogy az ideális 
zsírégető pulzusa 195 x 0,7, vagyis 136,5 BPM (szívverés percenként).

MI AZ IDEÁLIS PULZUSSZÁM  
A ZSÍRÉGETÉSHEZ?   
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3 MAGAS INTENZITÁSÚ  
INTERVALLUM EDZÉS

AZ ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
Vagy kardióedzés
   ✔  Fokozza a légzést   ✔  Felgyorsítja a szívverést
>    Javítja az általános fittséget és jóllétet,  

zsírt éget és hozzájárul a súlykontrollhoz
Például: távgyaloglás, kocogás,  
kerékpározás, úszás, triatlonozás stb.

ELLENÁLLÁSON  
ALAPULÓ EDZÉS
Vagy erősítő edzés
   ✔  Erősíti az izmokat
>    Javítja az általános erőnlétet, és tónusossá teszi a testet
Például: súlyemelés, guggolás, plank, csípőfeszítés oldalsó lábemeléssel stb.

EGYENSÚLYT ÉS RUGALMASSÁGOT FOKOZÓ EDZÉS
   ✔  Megerősíti a belső izmokat   ✔  Mozgásszabadságot nyújt
>     A sérülések, az öregkorral járó mozgáshiány és az izommerevség elkerülése végett
Például: jóga, tajcsi, egy lábon állás, nyújtás stb.

Tudtad? 
Ezek a gyakorlatok remekül kombinálják a MOZGÁST és a KIKAPCSOLÓDÁST, mert 
összhangot teremtenek a test és az elme között. A következőket kell tenned az egyensúly 
megtartásáért és a rugalmasságod fokozásáért:
  ••        koncentrálj a testtartásodra
  ••        fókuszálj a pillanatra
  ••        figyelj a belső énedre
  ••        összpontosíts a be- és kilégzésre

MIT EREDMÉNYEZNEK  
AZ EGYES EDZÉSTÍPUSOK?
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A HIIT (High Intensity Interval Training) edzés a gyors és intenzív gyakorlatokat váltogatja a rövid 
pihenőkkel. A HIIT edzésnek számos jótékony hatása van az egészségre, miközben erősíti az izmokat és 
zsírt éget.

1.    PLIOMETRIKUS FEKVŐTÁMASZ
Nagyszerű gyakorlat a felsőtest erősítésére; kihat a mellkasra, a tricepszre, a vállra és a hasra.
•   Felvesszük a fekvőtámasz pozíciót.
•    Lassan leeresztjük a testet a talaj felé, miközben behajlítjuk a karokat, míg az orrunk szinte hozzáér  

a talajhoz.
•   Ekkor nagyon gyorsan felnyomjuk magunkat annyira, hogy a kezünk eltávolodjon a talajtól.
•   Tapsoljunk egyet, és landoljunk a talajon a tenyerünkkel.

2.    LEBEGŐ ÜLÉS
Ez a gyakorlat a hasprés egy fajtája, és remekül alkalmazható a szívverés felgyorsítására. 
•   Lefekszünk a hátunkra.
•   A mellkasunkhoz húzzuk a térdünket, míg a sarkunkat a fenékhez közelítjük.
•   Megemeljük a vállakat a talajról, és a kezünkkel megpróbáljuk elérni a lábfejünket.
•   Felvesszük a kiindulási helyzetet, és megismételjük. 

3.    UGRÓKÖTÉL
Az ugrókötelezés egy teljes körű gyakorlat, amely megmozgatja a láb, a váll, a törzs és a kar izmait. 
Sokféle verziója létezik. Szóval, hogyan kell helyesen ugrálni?
•   Csak 2-5 cm-nyit ugorj el a talajtól, épp hogy csak helye legyen a kötélnek átsuhanni a talpad alatt!
•    Ugrás közben tartsd a könyöködet közel az oldaladhoz! A kötelet a csuklóddal és az alkaroddal irányítsd, 

ne a válladdal!

A tökéletes kötél kiválasztásához lépj rá az egyik lábaddal a kötél közepére, és emeld fel a végeit – a csuklód 
ne legyen magasabban, mint a hónaljad!

3 MAGAS INTENZITÁSÚ  
INTERVALLUM EDZÉS
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AZ ÚSZÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIEDELMEK

A BEMELEGÍTÉS KULCSFONTOSSÁGÚ
Felkészíti a szívet és a tüdőt, megnyújtja az izmokat, javítja a koordinációt és a mozgást, és beindítja az 
idegrendszer működését. Így egyetlen labdát sem tévesztesz. Néhány nyújtó mozdulat után végezz 5 perc 
kardiót, hogy felgyorsítsd a szívverésedet!
A törzsfordítás mellett a felugrás térdhúzással, a kitörés és az elülső comb nyújtása remekül bemelegít 
a meccs előtt.

HÁROM GYAKORLAT A STABILITÁS JAVÍTÁSÁÉRT ÉS A SÉRÜLÉSEK 
MEGELŐZÉSÉÉRT
•     Leülés medicinlabdával: tökéletes módja az erő és a stabilitás fejlesztésének, amire szükséged is lesz az 

ütéseknél és szerváknál.
•     Törzscsavarás átlósan, ülő helyzetben: ez a gyakorlat imitálja a fonák- vagy ászütés mozdulatát. 

Remekül alkalmazható a technika és a stabilitás javítására.
•     Csípőfeszítés és a felsőtest elfordítása labdával: ez a jó kis gyakorlat növeli az egyensúlyérzéket.

GAME, SET, MATCH:  
GYAKORLATOK TENISZEZŐKNEK

Szeretsz teniszezni,  
és javítanál a technikádon? 

Akkor egészítsd ki az 
edzéstervedet a fenti 

gyakorlatokkal!
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Mindenki tisztában van az úszás egészségre gyakorolt jótékony hatásaival. De mi a helyzet az úszással 
kapcsolatos mítoszokkal, amelyek az interneten keringenek? Íme, a három legnépszerűbb hiedelem.

Az 1. mítosz:  AZ ÚSZÁSTÓL MAGASABB LESZEL
A profi úszókat magasságuk alapján válogatják. Hogy magasabb leszel-e az úszástól?  
Nem, ez nem így működik.  

A 2. mítosz:  A PILLANGÓ A LEGJOBB ZSÍRÉGETŐ ÚSZÁSFORMA
A mellúszás, a gyorsúszás, a hátúszás… az összes úszásfajta hozzásegít a súlycsökkentéshez. 
Szóval ahelyett, hogy mindig ugyanazzal az úszástechnikával untatod magad, váltogasd  
a különböző stílusokat! Számtalan forma között válogathatsz, és mindegyik célzottan fog 
segíteni a súlycsökkentésben. Ha már a vízben vagy, nem foghatsz mellé!

A 3. mítosz:  HA EVÉS UTÁN ÚSZOL, BEGÖRCSÖLSZ
Igaz, hogy az emésztés eltéríti a vért az izmoktól, ám az izomműködés nem áll le. Nincs rá 
bizonyíték, hogy valaki azért fulladt volna meg, mert teleette magát! 

AZ ÚSZÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIEDELMEK
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A TÁPLÁLKOZÁS ÉS A SPORT:  
AMIRE FIGYELNI KELL

Könnyebben eléred a céljaidat, ha készítesz egy edzéstervet. Így átláthatod az edzéseket és a gyakorlatokat, 
és elkerülheted, hogy csak egy típusú gyakorlatot végezz. Mindig kezdd egy 5-15 perces bemelegítéssel, 
amely fokozza a gyakorlatok hatékonyságát, és segít elkerülni a sérüléseket. Az edzés után szánj 
legalább 10 percet a levezetésre, amíg még melegek az izmaid. E kettő közé pedig számtalan gyakorlatot 
illeszthetsz (kardiót vagy erősítést). Az a legfontosabb, hogy váltogasd a leggyakrabban igénybe vett 
izmokat. Kombináld például a súlyemelést guggolással és oldalsó lábemelésekkel.
>        Mindig szánj 5-15 percet a bemelegítésre
>        Válassz egy-egy gyakorlatot a nagyobb izomcsoportok megmozgatására
>        A gyakorlatok között tarts rendszeres, de rövid szüneteket
>        Az edzés végén szánj legalább 10 percet a levezetésre

HOGYAN KÉSZÍTS EDZÉSTERVET? 
a Food in Action* táplálkozásért és sportolásért felelős csapatának jóvoltából
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Trükkök azokra az esetekre, amikor nincs kedved edzeni 
Sétálj többet, mint szoktál, állj fel többször a nap folyamán, állj egy lábon, amíg fogat mosol, 
nyújts főzés közben, menj fel a lépcsőn lábujjhegyen, ülj le a szőnyegre a TV elé, és jógázz  
a kedvenc sorozatod közben, stb.

Példa egy kardióedzésre
+   10 perc bemelegítés 
+   15 perc futás 
+   5 perc séta
+   20 perc kerékpározás 
+   5 perc séta
+   15 perc futás
+   10 perc levezetés

Példa egy heti edzéstervre
= az állóképesség fejlesztése
= a teljes test erősítése
= pihenőnap
= a teljes test erősítése
= pihenőnap
= az állóképesség fejlesztése
= pihenőnap

Példa egy ellenálláson alapuló 
edzéstervre
+   15 perc bemelegítés 
+    3 kör a következő elemekből : 

- 15 guggolás  
-  12 fekvenyomás súlyzóval 

     -  15 lábemelés fekve 
      1 perc pihenő a körök között 
+   10 perc levezetés

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

*   A Food in Action egy táplálkozással és egészséggel foglalkozó belga honlap, amely kifejezetten egészségügyi szakemberek számára szól.  
További információt a www.foodinaction.com-on találsz.



Az igazi sportembereknek a megfelelő tápanyagokat a megfelelő időben kell 
fogyasztaniuk, hogy a lehető legjobban teljesítsenek. Ha nem megfelelő ételt eszel egy 
fontos és intenzív edzés előtt, azzal csökkentheted a teljesítményedet. Röviden és tömören:

EDZÉS ELŐTTI ÉTKEZÉS
>  Töltsd fel a tartalékaidat

✔  A legutolsó étkezésedet legfeljebb 3 órával az edzés előtt fogyaszd el!
✔   Végy magadhoz szénhidrátot és fehérjét (pl. csirkemell rizzsel vagy néhány szelet 

kenyér humusszal) a hosszú és intenzív edzések előtt (az állóképességet fejlesztő 
edzések előtt)!

✔  Igyál eleget!

EDZÉS KÖZBEN
>  Egyél edzés közben, hogy biztosan el tudd végezni az összes gyakorlatot

✔  Igyál elég vizet edzés közben (+/- 600 ml víz/óra)!
✔   Egyél egy kisebb adag szénhidrátban gazdag nassolnivalót (aszalt gyümölcs, TR90® 

M-bar stb.) a hosszú és intenzív edzések alatt (> másfél óra)!

EDZÉS UTÁN
>  Regenerálódás

✔   Fogyassz egy kisebb adag zsírszegény ételt, amelyben szénhidrát és fehérje is van  
(pl. banán, kakaó zsírszegény tejből, egy érett gyümölcs + joghurt vagy skyr, turmix) 
az edzést követő fél órán belül!

✔   Vagy fogyassz el egy főétkezést rögtön edzés után (de mindenképpen 30 percen 
belül): 2 x felépítés + 1 x energiaforrás + 1 x védelem!

✔   Igyál sok folyadékot az edzés után!

A TÁPLÁLKOZÁS ÉS A SPORT:  
AMIRE FIGYELNI KELL
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SPORTOLJ,  
ÉS ALUDJ JÓL!  

8 TIPP A SÚLYVESZTÉS  
MEGAKADÁSA ELLEN

29

Mindent jól csinálsz, mégsem csökken a testsúlyod? Ne aggódj! Lehet, hogy egyszerűen csak elakadt  
a folyamat. Próbáld meg kideríteni, hogy mi akadályoz, és hogyan tudod elhárítani, hogy elérd a célodat!

MIÉRT NEM CSÖKKEN TOVÁBB A TESTSÚLYOM?
A súlycsökkenésnek számos akadálya lehet, amely lassítja a folyamatot:
••    Lehet, hogy elérted a tested természetes komfortzónáját, és ellenáll a további súlyvesztésnek.
••    Ha kevesebbet eszel, lelassítod az alapanyagcserédet. Hozzászokott a tested az új életformához, és ezért 

kevesebb kalóriát éget el.
••    Amikor elkezdesz edzeni, izmokat építesz, melyek több kalóriát fogyasztanak el. Miután hozzászoktak 

ehhez a rutinhoz, az edzés kevésbé lesz hatásos.
••    Néhány kilogramm leadását követően az emberek általában ellazulnak, és ismét nagyobb mennyiségeket 

fogyasztanak.

   8 EGYSZERŰ ÖTLET a Food in Action* táplálkozásért 
felelős csapatának jóvoltából

1.    Az edzés segíthet, hogy leadj még néhány kilót.
2.     Az edzések intenzitásának, hosszának és gyakoriságának variálásával arra 

készteted a testedet, hogy keményebben dolgozzon, mint általában.
3.     Ne vidd túlzásba az edzést, mert arra kényszerítheted a testedet, hogy 

hozzászokjon, és kevesebb kalóriát égessen el.
4.    Egy általános erősítő edzés segíthet, hogy ismét meginduljon a súlycsökkenés.
5.     Ellenőrizd rendszeresen a testsúlyodat, és írd le, hogy mikor mit eszel! Így 

felmérheted, hogy mennyi kalóriát fogyasztasz, és változtathatsz rajta, ha 
szükséges.

6.     Fogyassz több sovány fehérjét (tejtermékek, szárnyasok, sertés, tojás, 
növényi fehérje stb.)! Remek fehérjeforrás az izmok számára, és támogatja 
a testsúlykontrollt is.

7.      A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása mindenki számára nagyszerű 
választás, aki épp elakadt a testsúlycsökkentésben.

8.    Lazíts egy kicsit, és nyerd vissza az önbizalmadat: ha rendesen kihasználod 
ezt az időszakot, rá fogsz jönni, hogy többet edzel, helyesebben étkezel,  
és egészségesebbé tetted az életstílusodat. 



Tudtad, hogy a sportolás serkenti az alvás regeneráló erejét? Legalábbis, ha a megfelelő napszakban és  
a megfelelő intenzitással edzel.

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT
A kutatás eredménye egyöntetű: 
1.   Ha bármilyen típusú fizikai munkát végeztél nap közben, hamarabb mész ágyba (átlagosan fél órával), 

mert fáradtabbnak érzed magad.
2. Ha keményen edzettél nap közben, körülbelül negyed órával tovább alszol.
3. Körülbelül 20 perccel meghosszabbítod a mélyalvás fázisát.
4.   Azonkívül, hogy a fizikai munka kedvezően hat az alvás időtartamára, mélyebb alvást eredményez az 

éjszaka folyamán.

A FIZIKAI MUNKA ALVÁSRA GYAKOROLT KEDVEZŐ HATÁSÁNAK 
FOKOZÁSA
••    A rendszeres edzések kulcsfontosságú szerepet játszanak az alvás minőségének javításában. Ha egy 

héten háromszor fél órát edzel, az jobb, mint ha egyetlen hosszú edzést tartanál a hétévégén.
••.   Az a legjobb, ha közepes intenzitású, fenntartható sebességű kardióedzéseket (futás, gyaloglás, úszás, 

kerékpározás) tartasz.
••    Néhány napszakban előnyösebb edzeni: eddz reggel vagy délután, főleg, ha adrenalinnal járó sportot 

űzöl (mint a versenysportok), amely után nehezebben megy az elalvás.

SPORTOLJ,  
ÉS ALUDJ JÓL!  
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30 perces edzés közepes 
intenzitással reggel vagy délután,  

heti háromszor

*   A Food in Action egy táplálkozással és egészséggel foglalkozó belga honlap, amely kifejezetten egészségügyi szakemberek számára szól.  
További információt a www.foodinaction.com-on találsz.



Mi a teendő, ha nincs kedved edzeni? 
Vesd be a következő 5 ötletet, hogy ismét kedvet kapj az edzésekhez, és javíts az állóképességeden!

1.  HA KIMERÜLTÉL, PRÓBÁLJ KI VALAMI ÚJAT 

Az unalomnál nincs rosszabb ellenfél, és ez a sportolásra is igaz! Ha unatkozol, talán itt az ideje, hogy  
új mozgásformát keress, ami lázba hoz.

2.  KERESS EDZŐTÁRSAT
Ha tudod, hogy cserbenhagyod a partneredet, ha nem mész edzeni, kevésbé lesz csábító, hogy kihagyd 
a mozgást.

3.  ÁLLÍTS ÖSSZE EGY ÚJ LEJÁTSZÁSI LISTÁT, AMI FELPÖRGET
Egy új lejátszási lista, egy új album vagy kedvenc podcastod legújabb epizódja is ösztönzően hathat, főleg, 
ha tudod, hogy az edzésen kívül nincs rá lehetőséged, hogy meghallgasd.

4.  FELEJTSD EL, AMIT SZERINTED CSINÁLNOD KELLENE
Igen, jobb lenne, ha rendelkeznél egy kiegyensúlyozott edzéstervvel, amely minden porcikád összes igényére 
kiterjed, de ez sokunk számára nem reális, és talán lehetetlen is lenne betartani egy ilyet tervet. Meg fogod 
látni, hogy amint felhagysz a kötelességből való edzéssel, nagyobb örömödet leled majd benne.

5.  HA PEDIG SEMMI NEM VÁLIK BE, TARTS SZÜNETET
A motivációhiány néha a tested üzenete, amely azt jelenti: lassíts le! Tarts egy kis szünetet, és térj vissza 
energikusabban!

5 MÓDSZER A SPORTOLÁSI KEDV  
VISSZASZERZÉSÉRE
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Keress új mozgásformát, 
egy lejátszási listát vagy 

edzőtársat, hogy visszajöjjön  
a kedved a sportoláshoz!
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A LÉNYEG, HOGY MEGTALÁLD AZ  
EGYENSÚLYT  

Milyen sokszor fordul elő, hogy teljesen kimerülten érsz haza egy hosszú és nyűgös nap után a munkából? 
Mit teszel ilyenkor? Öntesz magadnak egy pohár bort, belesüppedsz a fotelbe, és azon tűnődsz, hogy 
honnan meríts energiát az edzéshez vagy a holnapi ebéd megfőzéséhez? Egyszerű a válasz: kombináld 
az ÉTKEZÉS, a MOZGÁS és a KIKAPCSOLÓDÁS három alapvető pillérét, és élj egészségesen! Ez 
a kulcsa, hogy jól érezd magad. A megfelelő táplálkozás, a rendszeres fizikai munka és az élet élvezete 
megteremti neked a hiányzó energiát. 

A KIKAPCSOLÓDÁS alatt azt értjük, hogy élvezd az élet minden percét; hozd ki belőle a legtöbbet! 
Szakíts időt a számodra kedves dolgokra, és ne hajszold túl magad! Meg kell tanulnod a tested nyelvén 
beszélni, és érezned kell a tested és az elméd közötti kapcsolatot. Ahogy megtanulod felismerni és elfogadni 
az érzelmeidet, és elutasítás helyett inkább együtt élsz velük, felszabadultabb leszel.

A TEST NYELVÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA – KEZDŐKNEK 
a Food in Action* egészségért felelős csapatának jóvoltából

✔   Mielőtt reggel felkelnél az ágyból, és mielőtt este elaludnál, hallgasd a lélegzetedet 5 percig!
✔   Amikor elkalandozol, figyeld meg, hogy mire gondolsz! Fogadd el a gondolataidat, majd engedd el 

őket, és ismét összpontosíts a ki- és belélegzésekre!
✔  Folytasd tovább, és nap közben is szánj néhány percet erre a gyakorlatra!
✔  Kérdezgesd magadtól, hogy mit érzel az adott pillanatban!
✔   Figyeld meg a testtartásodat! Egyenesen ülsz, vigyázzban állsz vagy esetleg fekszel? Érzed, hogy 

mi van alattad? Koncentrálj azokra a testrészeidre, amelyek hozzáérnek a talajhoz, és érezd át ezt  
a kapcsolatot!

KIKAPCSOLÓDÁS
TEST ÉS LÉLEK 
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A Food in Action* egészségért felelős csapata

«Tedd rendszeressé ezt a feladatot, és találd meg a saját 
módszeredet, amellyel figyelhetsz a testedre!»

*   A Food in Action egy táplálkozással és egészséggel foglalkozó belga honlap, amely kifejezetten egészségügyi szakemberek számára szól.  
További információt a www.foodinaction.com-on találsz.



Első nekifutásra úgy tűnhet, hogy valójában a munka az, ami akadályozza az életmódváltást, azonban muszáj 
megtalálni a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. Persze mindnyájunknak teljesítenie kell a kitűzött 
feladatokat, és nyilván mindannyian az előléptetésért hajtunk. De néha vissza kell venni a tempóból, 
szemügyre kell venni az életet, és fel kell tenni a kérdést: Mit várok el az élettől?

Mi lenne, ha:
••    időben lépnék le az irodából?
••    a munkaidő után kikapcsolnám a céges telefont?
••    nem ma éjjel, hanem holnap reggel válaszolnék erre az e-mailre?

Ha félreteszed egy kicsit a munkát, hamarabb megvalósíthatod a személyes céljaidat, mert jobban 
fogsz összpontosítani, és több energiád is marad rá. Fontos, hogy legyen életcélod, és felismerd, hogy 
valójában nem azért kelsz fel minden reggel, hogy elmenj dolgozni. A magánéletednek legalább olyan 
fontosnak, ha nem még fontosabbnak kell lennie, mint a munkádnak. Nehéznek tűnik? Ne akarj mindent 
egyszerre megváltoztatni! Haladj lépésenként!

A LÉNYEG, HOGY MEGTALÁLD AZ  
EGYENSÚLYT  



ÖSSZPONTOSÍTS A JELENRE,  
ÉS EDDZ KEMÉNYEBBEN

>     Hallgass a testedre
>     Eddz minden nap
>     Egyél egészséges, kiegyensúlyozott ételeket
>     Állíts magad elé kihívásokat
>     Békélj meg magaddal és az érzéseiddel
>     Kérj segítséget a barátaidtól és a családodtól
>      Ismerkedj, és oszd meg az eredményeidet 

másokkal is
>     Szakíts időt a számodra kedves dolgokra
>     Mondogasd, hogy gyönyörű vagy
>     Mondj nemet, amikor valóban úgy érzed
>     Ne akarj tökéletes lenni
>     Dolgozz a céljaid megvalósításán
>     Rendszeresen kapcsold ki a telefonodat

ÚTON  
A BOLDOGSÁG FELÉ



Azok a központok, ahol ezt a fajta tudatosságot gyakorolják, teljesen eltérnek a jól ismert edzőtermektől. 
Belépve párnákat találsz, gyertyákat és teáscsészéket, meghitt hangulatot, amely mind a meditációt segíti elő.

SZÓVAL MI AZ A „TUDATOS JELENLÉT”?
A szótárban így szól a meghatározása: egy olyan elmeállapot, amelyet a jelen pillanatra összpontosítva 
érhetünk el, miközben elfogadjuk az érzéseinket, gondolatainkat és testi érzetekeinket. Terápiás technikaként 
használatos. Ez a divatos módszer az állóképesség, az alvás és a pihenés minőségének javítására is 
kiválóan használható.

PONT EZEKRE A GYAKORLATOKRA VAN SZÜKSÉGÜNK
Ezekben az új típusú „edzőtermekben” nem a súlycsökkentés körül forog a világ. Ugyanakkor segít 
csökkenteni a stresszt és a szorongást, ami miatt túl sokat eszel vagy egészségtelenül élsz.

A tudatos jelenlét és a meditáció folyamatos gyakorlása segíthet többek közt az átélési képességünk 
növelésében, a vérnyomás csökkentésében, az indulatos érzelmek féken tartásában, javítja a koncentrációt, 
valamint csökkenti a szorongást és a depressziót.

ÖSSZPONTOSÍTS A JELENRE,  
ÉS EDDZ KEMÉNYEBBEN
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Az utazás és a nyaralás sokunk számára a kikapcsolódást és a szabadidőt jelenti, és az év legkellemesebb 
részét képezi. Ugyanakkor mások számára a szabadidő egyenlő sajnos egy rémálommal.

MINŐSÉGI ALVÁS NYARALÁSKOR IS
Ha kikészít a nyaralás, vedd szemügyre az alvási szokásaidat, és változtasd meg őket, ha szükséges! Állíts 
fel egy napirendet, csökkentsd a koffeinbevitelt, és alakíts ki kényelmes alvó környezetet a szobádban! 
Estefelé már kerüld a fényes helyeket!

MOZOGJ!
Az edzéssel növelheted az alvás minőségét, és a stresszel is felveheted a harcot. A jóga például  
a szorongás és a depresszió egyik legjobb ellenfele. Hogy miért? A légzés miatt. A mély légzés növeli  
az oxigén beáramlását az agyba, és stimulálja a paraszimpatikus idegrendszert, ami elősegíti a gyógyulást. 
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HOGYAN KEZELD  
AZ UTAZÁSSAL JÁRÓ STRESSZT?



TÁPLÁLKOZÁS – TESTMOZGÁS – 
KIKAPCSOLÓDÁS

Számolj le a hiányosságokkal,  
formáld az alakodat,  

és légy boldog!
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