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Chyba číslo 1: 

"Prijímame nevhodné jedlá!" 

 

 

Je veľmi dôležité vedieť: čo jesť, v akej kvalite a kedy jesť. 

Podstatou väčšiny chýb pri chudnutí je naša "preinformovanosť". Naše hmlisté a pozliepané 

informácie o diétach a chudnutí z rôznych zdrojov majú často za následok nielen to, že 

nechudneme, ale práve naopak to, že priberáme.  

 

Jedálniček 

Hádžeme do seba rôzne zaručené recepty/diéty na chudnutie, a to bez toho, aby bol náš 

jedálniček pestrý a výživovo vyvážený. Sústreďujeme sa hlavne na to, aby potraviny boli 

nízkokalorické, neobsahovali žiaden tuk, v najlepšom prípade ani sacharidy. 

Nesprávne nastavenie jedálnička nás vedie k tomu, že sme frustrovaní z nedosiahnutého 

výsledku, ktorý sme si predsavzali a vraciame sa k nášmu predošlému spôsobu stravovania, 

teda kilá nám ďalej pribúdajú. 

 

Kalorický deficit 

Je úplne samozrejmé, že keď chceme schudnúť, tak je nevyhnutné vytvoriť kalorický deficit. To 

znamená, že náš príjem musí byť menší ako výdaj, ale zároveň to neznamená, že musíme 

hladovať! Ak hladujeme alebo konzumujeme nesprávne a nevyvážené jedlá, spôsobujeme 
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tým, že náš metabolizmus výrazne spomalí, čo má za následok stagnáciu úbytku váhy, či 

dokonca priberanie. 

 Energia sa teda nespaľuje, ale skôr sa zachováva pre prirodzený chod tela. Rovnako mylná 

predstava je, že vynechávanie jedál znižuje kalorický príjem, a tým budem chudnúť 

rýchlejšie. Ľudia, ktorí jedia menej ako tri jedlá denne, nakoniec príjmu viac kalórií ako tí, ktorí 

jedia častejšie. Ideálne je prijímať 5 jedál denne. 

Rozumné by bolo celkom zmeniť stratégiu, ak predošlá nezabrala. 

Žiaľ stále dookola sa ženy vracajú k zaručeným radám, ktoré počuli alebo čítali a nevyhľadajú 

odbornú pomoc. Ostávajú v začarovanom kruhu. Telo nechce chudnúť, keď je nedostatok a 

nevyvážená strava. Je samozrejmé, že si "šetrí zásoby" na horšie časy a radšej “pojedá” 

vlastnú svalovinu. Chudnutie hladovkou je preto nielen neúčinné, ale aj nebezpečné. Po 

hladovke príde znovu priberanie na “pôvodnú” hmotnosť, dokonca pribudne viac tuku  než 

bolo pred chudnutím. 

Tuky 

 Tuky sú vo všeobecnosti strašiakom pre všetkých chudnutiachtivých. Sledujeme, aby naša 

strava neobsahovala žiaden tuk. Pritom tuk je nevyhnutný pre príjem niektorých vitamínov 

z potravín (A, D, E, K), ktoré sú potrebné pre zdravie nášho tela. Tuk je tuk a my nerozlišujeme 

aký. Neuvedomujeme si, že pre naše telo, aj keď chudneme, je prospešné denne tuk 

konzumovať, a to predovšetkým tepelne neupravený: olivový olej, ľanový, rybací, kokosový,… 

Vyhýbať sa treba len živočíšnemu, nasýtenému tuku.  

Sacharidy 

Rovnakým strašiakom ako tuk sú pri diétach i sacharidy. Znova všeobecná predstava ľudí o 

sacharidoch je, že ak chcem schudnúť, musím úplne vylúčiť zo stravy sacharidy. Znova omyl! 

Sacharidy sú pri chudnutí nutné, organizmus z nich čerpá energiu. Je však potrebné 

preštudovať si glykemický index potravín. Naše úsilie pripravovať si optimálny jedálniček 

vydrží zopár dni, či týždňov a zväčša sa chudnutie končí konzumáciou kukuričných chlebíkoch 

s predstavou, že už skoro nič nejem, tak predsa musím schudnúť!   

To je síce pravda, ale takýto životný štýl si s pribúdajúcimi rokmi a narastajúcou 

pravidelnosťou začne vyberať svoju daň. Výsledkom je, že váš imunitný systém sa oslabí a vy 

budete v zime častejšie chorí,  vaša strava neobsahuje dostatok minerálov , tak si ich vaše telo 

vezme z iného zdroja. Za obeť padnú zuby, kosti..., v neposlednej rade si váš organizmus môže 

vybrať daň v podobe srdcových a cievnych ťažkostí. 

Čo s tým? Ako si pomôcť?  

Poraďte sa s odborníkmi 

Nečakajte, kým prídu problémy! Poraďte sa s odborníkmi na stravovanie čo najskôr. Tí 

najlepšie vedia, čo by ste mali jesť, v akej kvalite, v akom čase a v akom zložení. Investícia do 

správneho stravovania je spolu s investíciou do vzdelávania tou najlepšou investíciou - 

https://www.chudnutie-ako.sk/prehlad-potravin/olivovy-olej
https://www.chudnutie-ako.sk/glykemicky-index-potravin
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s najlepšou návratnosťou. Kopu času a peňazí ušetríte, ak sa obrátite na niekoho, kto má 

skúsenosti s tvorbou vyváženého jedálnička, ktorý zodpovedá vašim potrebám. Alebo rovno, 

kto vám tieto jedlá nielen zostaví, ale aj pripraví a privezie. Toto spĺňa www.edieta.sk 

A potom je už ľahké si na základe toho, čo ste sa naučili počas stravovania s eDiétou, takúto 

stravu pripraviť aj sami. Naučíte sa čo, koľko a kedy konzumovať. To je základ zmeny vášho 

životného štýlu a vášho nového JA. 

 

 

TIPY od eDiéty:  

 

1.jedálniček - vyvážená a pestrá strava 

2.kalorický deficit - nehladovať, nevynechávajte jedlá 

3.pravidelnosť - optimálne 5 jedál denne 

4.tuky - prijímať rastlinné tuky (olivový, ľanový, kokosový...) 

5.sacharidy - nebojte sa sacharidov, ale študujte ich glykemický index 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edieta.sk/
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Chyba číslo 2: 
 

„Prijímame málo tekutín!“ 

 

 

Hovoríme o pitnom režime. Teda množstve a pravidelnosti prijímania tekutín. Pitný režim 

pozná dva extrémy. Ľudí, ktorí sú dehydrovaní a ľudí, ktorí pijú priveľa a zbytočne zaťažujú 

obličky.  

V prípade, že nebudete piť dostatok vody (alebo jesť „vodnaté“ ovocie, ako sú napríklad 

melóny), môžete si spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy.  

Príjem vody je individuálny a ovplyvňuje ho strava a životný štýl. 

Bez vody by sme neboli schopní existovať. Táto, na prvý pohľad úplne obyčajná látka, je 

naozajstný kľúč k životu. Ľudský mozog je zložený zo 75% vody, voda tvorí 80% krvi a 90% 

pľúc.  

Reguluje telesnú teplotu, presúva molekuly k bunkám, v mnohých molekulách pôsobí ako 

rozpúšťadlo, zbavuje telo nečistôt, ovplyvňuje hustotu krvi a krvný tlak. Voda je nielenže 

nevyhnutná k životu, ale má na nás aj blahodarné účinky. Vďaka nej zvyšujete svoju 

produktivitu. 

Čo piť? 

Najviac čistú vodu - pokojne pite vodu z vodovodu.  Do pohára si napúšťajte vodu zásadne z 

modrého kohútika, pretože teplá voda môže obsahovať ťažké kovy zo špirál ohrievača. Vodu 

nechajte chvíľu odtiecť, tým predídete možným škodlivinám, ktoré by sa mohli uvoľniť z 

potrubia. 
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Po napustení do pohára vodu nechajte minútu – dve odstáť. Vyprchá chlór slúžiaci na 

dezinfekciu. 

Ak máte dostatočný pitný režim neobmedzujú vás migrény, tak časté pri sedavom zamestnaní 

a svalové kŕče. Môžete tvrdiť, že máte migrénu kvôli stresu, ale skúste jednoducho vypiť viac 

vody. 

Najzdravšia je biologická voda. Laicky povedané, je to voda v čerstvom ovocí a zelenine. 

Červený melón, hrozno, rajčiny a mnohé ďalšie plody sú jedinečným zdrojom aktívne 

viazaných molekúl vody spolu s mnohými inými látkami. 

Minerálne a liečivé vody pochádzajú  z prírodných prameňov a do ich zloženia sa robia len 

minimálne zásahy. Tieto vody, spravidla s vysokým obsahom minerálov, sú vhodné len na 

občasnú alebo cielenú rehabilitačnú konzumáciu. 

Pramenité a dojčenské vody sú menej mineralizované, prípadne nemineralizované. Popri vode 

z vodovodu sú najvhodnejšie na bežnú konzumáciu. 

Pri balenej vode sledujte aj dátum plnenia. Čím je čerstvejšia, tým lepšie. PET fľaše totiž 

obsahujú škodlivú látku bisfenol, ktorá sa postupne uvoľňuje do vnútorného obsahu. 

Čaje a nesladené bylinkové nápoje sú rovnako vhodné ako čistá voda. 

Koľko piť? 

Odporúčame piť v menších množstvách, ale o to častejšie. Menej naraz je pre telo oveľa lepšia 

dávka. Ak za deň máte prijať zhruba 2 litre vody, je to 20 decových pohárov alebo 10 

dvojdecových.  

To je optimálne. Ak by ste vypili 4 pollitráky, veľká časť vody by vaším telom len „prehrmela“ a 

rýchlo by ste to vymočili. Navyše s veľkou dávkou vody môže odísť aj časť minerálov, čo je 

zbytočné.  

Ak pijete často a málo, tak sa vám voda oveľa účinnejšie vstrebáva a dostane sa presne tam, 

kde ju treba. 

Kedy piť? 

Ideálny prístup je, že budete piť v čase medzi jedlami. Ráno toho môžete na naštartovanie 

vypiť viac, trebárs polhodinu pred raňajkami si dajte pohár vody s vyžmýkanou polovicou 

citróna. Následne medzi jedlami pite každú hodinu.  

Alebo ak pijete z menšieho pohára, tak častejšie. Večer je výhodnejšie pitie zmierniť, aby ste 

nemali ťažkosti so zaspávaním. Hodinu a pol pred spaním už nepite vôbec.  

Pozor na to... 

V lete by ste mali vypiť viac (2-3 litre), v zime menej (1l -  1,5l). Keď budete piť vo veľkom 

množstve, tak sa vám nafúkne brucho. Bude vám zle. Ťažko sa vám bude zaspávať. 

Do množstva vypitej vody sa neráta káva, ani polievka. Keď jete veľa ovocia, tak nie ste smädní 

– lebo ovocie obsahuje veľké množstvo vody. Pamätáte si na hore spomínaný melón?  
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V prípade väčších strát vody potením, na každý 1 kilogram úbytku telesnej hmotnosti pri 

fyzickej aktivite, doplniť tekutiny v objeme 4 šálok (spolu 1 liter). Výsledný údaj o množstve 

vody nie je záväzný, no môže vám pomôcť odhadnúť orientačné množstvo tekutín, ktoré telo 

potrebuje. 

Posledným dôvodom, pre ktorý sa oplatí piť vodu a nás zaujíma najviac, je zdravie.  

Zlepšuje fungovanie črevného systému a pomáha odbúravať tuky. Znižuje chuť do jedla. Je 

dokázané, že voda pomáha pri chudnutí. Ako bonus hydratuje pokožku a odstraňuje znaky 

starnutia. No čo poviete, oplatí sa piť? 

Či ste správne hydratovaný, zistíte na toalete. Moč by mal byť svetlý a nemal by zapáchať. 😊 

 

TIPY od eDiéty:  

 

1. pite častejšie a v malých objemoch, 10x denne pravidelne 1-2dl čistej vody 

2. ochuťte si vodu citrónom 

3. skúšajte rôzne čaje a bylinky 

4. ak ste smädný, je neskoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© eDiéta.sk 

Chyba číslo 3 

"Stávame sa cukroholikmi!" 

 

 

Cukor je najrozšírenejšia droga vo svete jedla. Znie to brutálne. Žiaľ, je to tak. Ani si neviete 

predstaviť, kde všade na vás cukor číha a „snaží sa vám uškodiť“. Poviete si, že vy ste 

v pohode. Nepreháňate to s cukrením a cítite sa dobre. 

Máte radi pečivo a cestoviny z bielej múky, kečup, dresingy na šaláty, krekry, suši, kvapky proti 

kašľu, sójové mlieko alebo mrazené polotovary? Pochutíte si aj na limonádach, džúsoch, 

športových nápojoch,  či praclíkoch? Potom je veľmi pravdepodobné, že máte problém. 

V hore vymenovaných jedlách sa to doslova hemží cukrom.  

Kedysi dávno "starý otec" svetového fitness Jack Lalanne povedal: 

"Nebuďte cukroholikmi, je to to isté, ako byť alkoholikom, ktorý musí abstinovať". 

Jack sa dožil úctyhodných 97 rokov a už v polovici 20-teho storočia hlásal pravdivé zásady 

stravovania, medzi ktoré patrilo aj obmedzenie konzumácie cukru na minimum. 

Prečo je cukor zlý? 

Americkí vedci z Kalifornskej univerzity v San Franciscu bijú na poplach a tvrdia, že spotreba 

cukru by mala podliehať podobným pravidlám, ktoré platia pre požívanie alkoholu a tabaku. 

Cukor ovplyvňuje fungovanie imunitného systému.  

Je dokázané, že je zodpovedný za oslabenie obranyschopnosti organizmu a vznik mnohých 

ochorení. 

Pri trávení cukru musí organizmus použiť zvýšené množstvo vitamínov a minerálov, ktoré 

potom chýbajú pri iných dôležitých funkciách. 
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Najhoršie je, že pri metabolizme cukrov vznikajú toxické látky, ktoré spôsobujú mnohé 

ochorenia. S jeho konzumáciou je spojený vznik zubných kazov, obezity, vrások, vypadávania 

vlasov a ďalších vážnejších ochorení, ako sú cukrovka, osteoporóza, zvyšuje riziko vzniku 

astmy, artritídy, roztrúsenej sklerózy a rakoviny. 

Ako bonus znižuje hladinu dobrého cholesterolu, čím získava prevahu zlý LDL cholesterol, 

ktorý vedie ku vzniku kardiovaskulárnych ochorení. 

 

Ako si pomôcť? 

Vyhnite sa umelým sladidlám. Môže sa vám to zdať zvláštne, veď predsa nápoje s umelými 

sladidlami majú v sebe nula kalórií a žiadny cukor.  

Prakticky je to pravda, ale umelé sladidlá „oklamú“ vaše telo, ktoré potom očakáva príjem 

cukru. Žiadny cukor sa neprijme, ale môže to viesť k nárastu chuti na cukor. K neustálemu 

prijímaniu jeho náhrady.  

Jedzte tmavú čokoládu. Keď dostanete chuť na niečo sladké, dajte si čiernu čokoládu namiesto 

tej mliečnej. Tmavá obsahuje viac ako 70% kakaa, ideálne 90%. Napomáha lepšie zvládať 

a znižovať krvný tlak. Ako to? 

Obsahuje antioxidanty, veľa tuku a má nízky glykemický index. Obsahuje práve ten „dobrý“ 

tuk, ktorý napomáha predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam a znižuje krvný tlak.  

Ak sa chystáte jesť niečo, v čom je veľa cukru alebo máte hypoglykémiu, dajte si pozor! 

Je pre vás vhodné, aby ste predtým zjedli niečo, čo obsahuje bielkoviny alebo tuky.  

Pomôže vám to spomaliť uvoľňovanie cukru do krvi. Odporúča sa napr. zjesť za hrsť orechov, 

ideálne kešu alebo mandlí. 

Ďalšou dobrou náhradou cukru je stévia. Rastlinka, ktorá má trošku inú chuť, ale ozdobí vám 

kuchynku.  

Druhou náhradou je Xylitol, cukor z brezovej kôry, ktorý nezdvíha inzulín až tak veľmi ako 

klasický cukor.  

Rovnako si môžete dať banán alebo med. No ani s medom to nepreháňajte, pretože obsahuje 

enzýmy, sú to predsa včelie sliny. 

 

TIPY od eDiéty: 

1. po každom cvičení alebo väčšej fyzickej aktivite si umyte zuby 

2. cvičte a hýbte sa pravidelne každý deň 

3. striedajte kardio so silovým cvičením 
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Chyba číslo 4:  

"Nedbáme na svoje vnútro!" 

 

 

Poznáte to... 

Staráte sa o svoje telo najlepšie ako len viete. Kupujete si kvalitné potraviny, vyhýbate sa 

cukru a dodržiavate pitný režim. No napriek tomu máte kožné problémy, vysoký tlak, 

priberáte a trpíte migrénami? Prečo? 

Môžu za to toxíny... 

Vo vašom tele vznikajú rôzne zápaly a v tukoch sa ukladajú toxíny. Máte preťažený tráviaci 

trakt. Pečeň, obličky a hrubé črevo sa vám pomaly, ale isto zanášajú. Nedarí sa im plniť 

čistiacu funkciu na 100%. Kvôli tomu sa v nich ukladajú škodlivé toxíny. 

Naše telo je našťastie vybavené prirodzenými obrannými mechanizmami, no dnešná doba si 

vyžaduje cielené povzbudzovanie týchto procesov z dôvodu zvýšeného vplyvu škodlivín 

z prostredia. Medzi nimi sa čoraz častejšie nachádzajú práve toxíny.  

Aké máte možnosti? 

Riešením pre vás je detox. Existuje viacero druhov detoxov. Či už z hľadiska dĺžky trvania 

(niekoľkodňové – tie sú intenzívnejšie, alebo aj také, ktoré trvajú mesiac – sú menej 

intenzívne, ale dôkladnejšie) alebo zamerania sa na konkrétnu vec (očistu celého tela alebo 

jednotlivých orgánov – pečeň a žlčovody, obličky, črevo). 

 

http://www.edieta.sk/programy/detoxikacna-dieta
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Musíme vás varovať, že pri detoxikácii sa zväčša váš stav na začiatku mierne zhorší, no pri 

pozvoľnej očistnej kúre sa zhoršenie nemusí vôbec prejaviť.  

Najlepšie je, ak sa s vami rozhodnú detoxikovať aj rodinní príslušníci, či priatelia, pretože sa 

budete mať s kým podeliť o svoje dojmy, tiež budete motivovaní vytrvať až do konca a poctivo 

dodržiavať jednotlivé zásady. Čo musíte vedieť? 

Upratovať pravidelne je extrémne dôležité... 

S detoxom je to ako s upratovaním. Nikto nechce žiť v dome, ktorý je prepchaný. Toto isté 

platí aj o vašich telách a tráviacej sústave.  

Tak isto ako robíme jarné upratovanie, je vhodné spraviť si pravidelne jarný detox.  

V lete pomôže nejesť ťažké jedlá, dať si radšej niečo ľahšie, s vysokým obsahom vody. 

Už starý dobrý Hippokrates povedal: 

"Smrť sa začína v hrubom čreve." 

Môžete detoxikovať rôznymi spôsobmi.  

Doporučujeme  www.maxjuices.sk 

 

 

Na vnútornú očistu sa používa riasa chlorella. Jej názov je odvodený od latinského zelený 

a malý.  

Pre svoj vysoký obsah chlorofylu, ktorý je najvyšší zo všetkých známych rastlín, má sýtu 

smaragdovo-zelenú farbu. 

Posilňuje imunitný systém tým, že zvyšuje úroveň prospešnej mikroflóry v tráviacom trakte, 

podporuje trávenie, podporuje liečbu vredov a liečbu koliky, pomáha organizmu bojovať proti 

rakovine ľubovoľného ľudského orgánu. 

http://www.maxjuices.sk/
http://www.maxjuices.at/at/start
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Na pečeňovú očistu a žlčovody sú dobré rôzne čaje a horká soľ, buď glauberová alebo 

epsomská.  

Základom skoro každej detoxikácie je pitný režim (2 až 3 litre tekutín denne). Obzvlášť, ak sa 

pracuje so soľami.  

Potom je dôležitá zmena jedálnička, vhodná pohybová aktivita a práca s mysľou a emóciami.  

Pozor na drastické pôsty, môžu byť nebezpečné a po ich ukončení nastáva jo-jo efekt s 

nárastom tukového tkaniva.  

Detoxikácia sa nedoporučuje ľuďom s cukrovkou, obličkovými kolikami, oslabenou pečeňou 

alebo chorou podžalúdkovou žľazou (slinivkou brušnou).  

 

Predtým, než začnete detoxikovať, sa vždy poraďte s odborníkom. 

 

 

TIPY od eDiéty: 

1. pravidelne si dávajme dni "očisty" ľahšiu stravu 

2. vynechajte počas očisty mäso 

3. počas očisty konzumujte hlavne zeleninu a ovocie 

4. doplňte si čerstvé šťavy a smoothies 
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Chyba číslo 5: 

"Málo sa hýbeme!" 

 

 

Bolí vás chrbát? Ráno sa budíte dolámaní a unavení? Je to zo dňa na deň horšie?  

Vidíte okolo seba ľudí krútiť hlavou do strán a počujete pri tom praskanie? Viete, z čoho to je? 

V dnešnej dobe má stále viac a viac ľudí sedavé zamestnanie. Za počítačmi trávime 8, 10, 12, 

aj viac hodín denne. Pri tom trpí nielen naša krčná chrbtica, ale aj celý chrbát.  

Pomaly, ale isto nám chabne svalstvo. Výsledkom sú skrátené šľachy, stuhnuté svalstvo, 

zacviknuté nervy. Je jedno, že zdravo jete. Ak sa aspoň trošku nebudete hýbať, tak si 

koledujete o poriadny problém. Takto to robí veľa ľudí: jedia zdravo, obmedzujú cukry, 

dostatočne pijú, spravia si detox, ale úplne obmedzia pohyb. Čo s tým teda robiť? 

Niekedy stačí málo... 

Stačí málo. Nemusíte chodiť do posilňovne a zodrať sa tam z kože. Dbajte však na to, aby ste 

sa hýbali denne. Zo začiatku použite schody namiesto výťahu. Prejdite sa namiesto použitia 

auta alebo autobusu. Môžete použiť aj bicykel. 

Po dlhej porade sa poriadne pretiahnite. Raz za čas vstaňte zo stoličky a prejdite sa hore dolu 

po miestnosti. Urobte 20 drepov. Chlapi môžu pridať aj 20 klikov. Toto opakujte 

v pravidelných intervaloch. Nastavte si pripomienku na rovnaký čas každý deň, aby ste na 

cvičenie nezabudli. 
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Ak nevládzete, nič to. Urobte najviac ako sa len dá. Základom je pravidelnosť a snaha. Pokúste 

sa dopracovať k 5 až 10 minútam cvičenia denne. Urobte si kruhový tréning. Striedajte kliky, 

drepy a zhyby (vyťahujte sa na hrazde – pokojne stačí akákoľvek tyč alebo sušiak). Prečo? 

Rozpumpujete krv v tele... 

Pohyb vám pomôže rozpumpovať krv v tele. Zaťažíte ochabujúce svalstvo. Zapojíte aj tie svaly, 

ktoré počas sedenia „odpočívajú“. Nadýchate sa čerstvého vzduchu a spálite viac kalórii. Na 

začiatku budete pravdepodobne zadýchaní a unavení. Po čase si na to zvyknete. Budete sa 

cítiť lepšie a budete zdravší. 

Keď vám už nebude stačiť 5 – 10 minút denne, tak prejdite na zložitejšie cviky. Nechajte si 

poradiť od odborníkov na fitness. Nech vám ukážu, ako sa má každý cvik správne cvičiť a ako 

ich kombinovať. Je to vaše zdravie, ktoré máte len jedno, tak sa oň starajte. 

7. Meranie úspešnosti chudnutia len podľa váhy 

Ide o najjednoduchší spôsob, ako zistiť či sme schudli alebo pribrali. Ale môže to byť veľmi 

klamlivé. Merať sa každý deň a zisťovať si zhodené kilogramy je veľmi nepresné. Váha nepovie 

nič o tom, koľko tukov sme „zhodili“. Povie iba, či je váhový prírastok alebo úbytok. O množstve 

nadobudnutej hmoty alebo spálených tukov sa nedozvieme nič. Ideálne je teda kontrolovať si 

množstvo ubúdajúceho tuku v kontexte s pribúdajúcou/udržiavanou svalovou hmotou. Pre 

optické zmeranie je dobré fotiť sa v rovnakých pózach každých 10 dní alebo si merať obvod 

pásu, prípadne si to porovnávať s oblečením. 

 

TIPY od eDiéty:  
 

1. cvičte a hýbte sa pravidelne každý deň 
2. striedajte kardio so silovým cvičením 
3. nevážte sa, ale merajte koľko tuku ste zhodili 
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Na záver... 

 

Tak a je tu koniec eBooku „5 kritických chýb, ktoré robia ľudia pri chudnutí...“ 

Gratulujeme, že ste sa dočítali až sem. Možno sa pýtate, čo teraz? 

Prvý krok, ktorý potrebujete teraz urobiť, je porozmýšľať nad tým, kde robíte tie „chyby“ vy , 

čiže zapísať si, čo a kedy jete a presne sa pozrieť, kde všade máte rezervy. 

Druhý krok: Stiahnite si aplikáciu do mobilu alebo si napíšte na lístok, že sa potrebujete napiť 

vody. Appka v mobile vám môže zapípať, a tak vás udržať v pravidelnom pití. 

Tretí krok: Máte sedavé zamestnanie? Tak urobte nasledovnú vec. Každú polhodinu sa 

postavte a urobte 10 drepov. Potom si sadnite do drepu a chvíľku sa pohupujte. Je to skvelá 

vec. Tí, čo sedia vo vlastnej kancelárii, si môžu dať aj zopár klikov a popreťahovať si telo. 

Bohužiaľ málokto to zvládne sám. Každý deň budete bojovať iba so svojim svedomím, či ste to 

alebo ono dodržali. Väčšina ľudí potrebuje pomoc, z hľadiska začlenenia zdravých návykov do 

svojho života. Podávame vám pomocnú ruku v jednej z najdôležitejších oblastí zmeny 

životného štýlu, a tým je zdravá strava. Ponúkame vám pravidelnú vyváženú stravu, 

prostredníctvom, ktorej by ste sa mali naučiť správne a zdravo sa stravovať. No a na vás už 

ostáva to jednoduchšie a to pravidelne piť, hýbať sa a detoxikovať. 

 

NEČAKAJTE! Začnite sa hneď teraz správne, zdravo 

a pravidelne stravovať! 

>>Tak neváhajte a pozrite si stravovacie programy tu << 

Zdravý a plnohodnotný život Vám želá 

tím eDiéta 

 

http://www.edieta.sk/programy/redukcna-dieta

