
 Якщо останнім часом ви більше 
„качали” дверцята холодильника, 
ніж власний прес – є можливість 
виправити становище вже зараз і 
прикрасити пляж власною струн-
кою фігурою, а вечірню затишну 
кав’ярню – граціозним станом у 
вишуканій елегантній сукні. 

Визначаючись, на скільки кі-
лограмів ви хочете схуднути, 
памятайте, що не кожному ли-
чить бути в стані „шкіра та кіст-
ки”. Часто трішки пухкенькі жі-
ночки і дівчатка мають більшу 
привабливість в очах чоловіків, 
чим їхні худорляві сусідки. 

Що таке надлишкоВа 
Вага і Що таке ожиріння?

- Мені? Худнути? 
Та в мені всього 50 кг. 

А все інше – 
то шарм і харизма!”

Народне
Надлишкова вага і ожиріння: 

якщо вага тіла не перевищує «іде-
альну» більш, ніж на 10%, вона на-
зивається надлишковою. Все, що 
вище 10%, трактується як ожирін-
ня.

аліментарне ожиріння
Вчені виділяють дві стадії, два 

види і чотири ступені ожиріння:
Стадії ожиріння:

- прогресуюча;
- стабільна.
- первинне, його ще називають 

спонтанним або есенціальним;
- вторинне - ожиріння, що вини-

кло як наслідок різних первинних 
патологічних процесів.

Ступені ожиріння:
1-й ст. ожиріння: надлишок 

маси тіла перевищує «ідеальну» 
не більш, ніж на 29%;

2-й ст. ожиріння: фактична маса 
тіла перевершує «ідеальну» на 
30-49%;

3-й ст. ожиріння: надлишкова 
вага складає 50-99%;

4-й ст. ожиріння: фактична вага 
тіла вище за норму більш ніж на 
100%.

З якою шВидкіСтю 
можна худнути беЗ шкоди 

для ЗдороВ’я?
Не всякая тощая 

корова - горная лань
Народне

Худнути треба зі швидкістю, яка 
є найбільш комфортною для ва-
шого організму і не заподіє йому 
шкоди.

Деякі лікарі говорять про про-
центний вимір швидкості схуд-
нення і визначають норму в 3-5% 
від вихідної ваги. Само собою 
зрозуміло, що у такому випадку 
при різній початковій вазі буде 
рекомендована і різна норма. На-
приклад, при 150 кг максимальна 
місячна швидкість скидання ваги 
складає 7,5 кг, а при 90 кг – 4,5 кг. 
Причому необхідно пам’ятати, що 
кожного місяця треба починати 
розрахунок норми з нової циф-
ри – адже вага з кожним місяцем 
зменшуватиметься. Мені така 
система бачиться дещо громізд-
кою і далеко не завжди безпеч-
ною. Тому ми у своїх розрахунках 
орієнтуємося на наступні параме-
три:

вік - чим старше людина, тим 
з більшою обережністю потріб-
но підходити до будь-яких різких 
змін у її способі життя, раціоні 
харчування, переміні кліматичних 
зон і, відповідно, у вазі;

наявність тих або інших діагно-

зів – людям з серцевими захво-
рюваннями протипоказані голо-
дування, а розвантажувальні дні 
не мають бути особливо жорстки-
ми; діабетикам у більшості випад-
ків не рекомендується худнути 
більше, ніж на 2 кг на місяць тощо;

пружність м’язового корсету – 
нетреновані або ослаблені через 
вікові зміни м’язи можуть про-
вокувати зовнішнє старіння тіла 
і утворення непотрібних складок 
на обличчі, тому в таких випадках 
треба грамотно підійти до графі-
ку схуднення, вибору фізичних 
навантажень, масажу і фізпроце-
дур, що допомагають зберегти 
зовнішню молодість;

наявність і міра проявленості 
набряків – якщо набряклість зна-
чна, можна і потрібно починати з 
розвантаження організму від над-
лишкової рідини, тоді зменшення 
ваги у перші місяці може досягати 
значної кількості кілограмів.

«вік» жирової тканини – у разі, 
якщо людина має другу і вище 
стадію ожиріння, при швидкому 
схудненні може статися опущен-
ня нирок зі всіма витікаючими на-
слідками (провисання сечоводів, 
висхідна інфекція тощо), пору-
шення у роботі кишковика та інші 
неприємні ускладнення здоров’я.

Існують і інші чинники, які 
зобов’язаний враховувати гра-
мотний лікар при визначенні фор-
мули схуднення.

Загальні ж усереднені цифри - 
2-4 кг на місяць.

 як ЧаСто 
контролюВати Вагу

Найкраще виправдали себе:
1. Щоденне зважування, бажа-

но зранку після сну, ще до відвід-
ування вбиральні.

2. Контроль об’ємів грудей, та-
лії і стегон.

Бажано поєднувати обидва ме-
тоди контролю маси тіла.

як Схуднути піСля 
пологіВ

Успіх любої справи залежить 
від постійності мети

Народне
Якщо ваша маса тіла не досягла 

четвертого ступеня, ми не радимо 
вдаватися до будь-яких інших за-
ходів для схуднення, окрім збіль-
шення фізичних навантажень, 
поки ви годуєте дитину грудьми. 
Бо зазвичай це позначається по-
рушенням в обміні речовин як ди-
тяти, так і мами.

Будьте особливо обережними у 
період годування з БАДами (біо-
логічно активними добавками). 
Більшість з них має чимало про-
типоказань, і їхній прийом може 
досить серйозно позначитися на 
здоров’ї як дитини, так і вашому.

Організм готовий ефективно 
співпрацювати з вами у позбав-
ленні від зайвих кілограмів зазви-
чай через один-три місяці після 
завершення годування грудьми. 
Тоді будуть доречні всі методи, які 
знайде корисними ваш лікар.

Що стосується фізичних на-
вантажень, то вони мають бути 
погоджені з вашим акушером-гі-
некологом. Наявність у процесі 
вагітності різних відхилень або 
пошкодження статевих шляхів під 
час пологів, як і кесаревий роз-
тин, вимагають спеціального під-
ходу до вибору вправ.

Загальні ж рекомендації такі. 
Аби заощадити час на спортзалі, 
гуляйте з немовлям не на балконі, 
а в парках, в скверах, вулицями. 
Користуйтеся «кенгурушкою», 
поки дитя маленьке. Коли ж воно 
почне вчитися ходити – грайтеся 
в «доганялки», бігайте, стрибай-
те, робіть зарядку «на двох» і про-
сто радійте життю разом з ним.

Обновки в одязі поліпшать на-
стрій і створять додаткову моти-
вацію до схуднення, що вже само 
по собі прискорить появу бажа-
них результатів.

як не переїСти В гоСтях
Щоб в деяких місцях 

схуднути, треба в деяких 
місцях менше їсти

Народне
В гості рекомендується одягну-

ти вузький облягаючий одяг, кра-
ще з досить жорстким пояском.

Перед походом на гостину 
обов’язково перекусіть вдома. 
Не керуйтеся принципом «З’їсти 
в гостях на всю суму дарунку» - 
дорожче обійдеться. Бо голодна 
людина з’їдає набагато більше, 
ніж потрібно її організму для по-
повнення запасів енергії.

Якщо є можливість, виберіть 
таке місце за столом, щоб ви мо-
гли бачити себе у дзеркалі.

Починайте пригощатися з най-
менш калорійних блюд.

Відкушуйте маленькими шма-
точками, наслідуючи англійських 
леді - виглядатимете ефектніше, 
та і інші користі приєднаються 
вмить.

Навіть найменші шматочки їжі 
не зашкодить прожовувати до                
40 разів.

Танцюйте – багато і захоплено. 
Це відірве вас від столу і допомо-
же швидше витратити з’їдене.

Не забувайте про інші перерви 
у гулянні (співайте, виходьте по-
дихати свіжим повітрям, розпо-
відайте анекдоти тощо).

Прийміть щось із ферментів, 
призначених для якіснішого пе-
реварювання їжі. Вибір препарату 
обговоріть з вашим лікарем.

Якщо ж стіл наповнений стра-
вами, яких вам навряд чи вдасть-
ся скуштувати у найближчому 
майбутньому і утримання від них 
створить більше передумов для 
стресу, чим само по собі пере-
їдання – ймовірно, не варто осо-
бливо стримуватися на цей раз. 
Але обов’язково організуйте піс-
ля цієї події додатково 1-3 роз-
вантажувальні дні.

деЩо про харЧуВання
І навіщо це цукерки загорта-
ють у такий хрусткий папір? 

На весь будинок чутно...
 як я худну

Народне
1. Годуйте свій організм, а не 

жирові клітини:
2. Харчуйтеся 4 - 6 разів на 

день. Після 18 - 19 годин бажано 
не їсти або приймати малока-
лорійну їжу. Для людей з нічним 
режимом праці – уникайте вжи-
вання їжі за дві-три  години перед 
сном. Якщо ж все-таки непокоїть 
відчуття голоду – випити чай із за-
спокійливих трав або ж перекуси-
ти чимсь не надто калорійним.

3. У перших стравах уникайте 
гущі, у других - гарніру, у десерті 
виключіть цукор і здобу (замініть 
їх натуральними соками, вітамін-
ними коктейлями, відварами трав 
тощо)

4. Процес травлення почина-
ється з порожнини рота, тому ре-
тельно пережовувати їжу (30-40 
жувальних рухів на кожен шматок 
їжі).

5.Уникайте повного голодуван-
ня. Пам'ятайте, що у правильно 
організований розвантажуваль-
ний день відчуття голоду відсутнє.

6. Організовуйте 1-3 рази на 
тиждень розвантажувальні дні. 
Бажано розділити їх на білкові і 
вуглеводні

Зразки розвантажувальних 
днів:

а)  білкові:
- Шматок відвареного нежир-

ного м'яса 300-500 гр. (ялови-
чина, телятина, курка без шкіри, 
кріль, інше), розділити на 4-8 по-
рцій;

-  нежирна морська або річкова 
риба, запекти у фользі або стуш-
кувати без додавання жиру, з за-
пашними негострими приправа-
ми;

- 400-500 гр. знежиреного сиру
- 1-2 літра нежирного кефіру
Сир і кефір можна їсти з шма-

точком чорного  черствого хліба
-  1 склянку бобових попередньо 

замочити,  промити, відварити в 
3-х літрах води з додаванням ци-
булі, моркви, зелені; вживати по 
100-200 грамів у кілька прийомів.

б) вуглеводні:
- Фрукти, ягоди (яблука, цитру-

сові, абрикоси, сливи, кавун) від 
0,5 до 2 кг  (можна з шматочком 
чорного черствого хліба);

- Овочі - 0,5 - 2,5 кг (помідори, 
огірки, салат зі свіжої капусти або 
інші овочі), в тушкованому, сиро-
му або відвареному вигляді;

- Каші (гречана, вівсяна) -                   
300-500 грамів крупи  звареної на 
воді з розрахунку на 100 гр крупи 
300 мл води;

- 3-5 чашок неміцного чаю або 
кави без кофеїна в день (мож-
на почергово),  до кожної чашки 
можна з’їдати один банан.

покраЩуємо капілярний 
кроВоток 

(ні дня без фізичних навантажень)
- Ти так схудла! Це нова дієта? 

-Так: картопля, морква, буряк ... 
- Варити чи тушкувати?

 - Копати!
-  Ходимо пішки на роботу, з 

роботи але не загазованими ву-
лицями;

- «пишемо» носом алфавіт;
- збираємо сірники (квасолю, 

горох – але їх розсипайте на об-
меженій чимось  (наприклад, об-
ручем) території;

- будь-які вправи для черевного 
преса;

- при виконанні вправ у  домаш-
ніх умовах бажано використову-
вати пояси або шорти (целофан) 
для корекції фігури.

Сміх Знижує Вагу 
Посмішка – це 

поцілунок душі
Десь почуте

Легкі думки, оптимістичне 
сприйняття життя, позитивні 
емоції і почуття гумору – це най-
ефективніша психологічна і фі-
зіологічна база для швидкого 
схуднення! До речі, а ви теж чули 
вирази «важкі думки» і «легкі дум-
ки», які в народному фольклорі 
ілюструють той або інший на-
стрій?

З усміхненою людиною при-
ємно бути поруч, спілкування з 
похмурою – напружує. Оздоров-
лююча і зціляюча дія сміху має 
під собою конкретну фізіологічну 
основу. По-перше, добрий сміх 
зміцнює імунну систему і акти-
візує роботу внутрішніх органів. 
Серцебиття частішає і, відповід-
но, покращується циркуляція кро-

ві і дихання. Сміх підвищує рівень 
антитіл і білих кров’яних тілець, 
цим самим підвищується опір ін-
фекціям. По-друге - зверніть на 
це особливу увагу - сміх тренує 
краще за спорт. Двадцять секунд 
інтенсивного сміху на три, а то і 
п’ять хвилин подвоюють частоту 
серцебиття. Аби досягти тако-
го ефекту за допомогою вправ, 
потрібно три хвилини енергійно 
гребти веслами.

Про позитивний вплив сміху на 
здоров’я знали спрадавна. Відо-
мий англійський лікар XVII століт-
тя Сиденгем відзначав: «Приїзд 
клоунів у місто має значення для 
здоров’я його жителів значно 
більше, ніж десятки мулів, на-
вантажених ліками». А в Європі у 
Середні віки говорили, що при-
буття у місто бродячого цирку 
корисніше, ніж каравану з ліками. 
Вже тоді розуміли, що сміх і весе-
лощі зцілюють. Якось довелося 
читати про цікавий експеримент. 
Вагу людей виміряли до і після 
перегляду фільмів. З’ясувалося, 
що багато з тих, хто вибрав фільм 
жахів або трагедію, тяжчали від 
п’ятдесяти до декількох сотень 
грамів. Зате ті, хто вибрав для пе-
регляду гарну комедію, добре і від 
душі насміявшись, легко «спалю-
вали» від Ста граміВ до одно-
го кілограма! 

голоВний офіС – 
ЧеркаСи. 

працюють філії у 
15 містах україни. 

дивись карту на сайті:

www.nadiya.com.ua
тел.:  (067) 812-23-52,  

 (095) 737-97-87,
 (063) 982-59-89, 
(044) 599-32-10, 
(044) 332-54-33, 
(0472) 63-16-16
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П А М ’ Я Т А Й !  В І Д К р и Т Т Я  Х о л о Д и л ь Н и К А  П І с л Я  1 8 . 0 0  П е р е Т В о р ю є  П р и Н Ц е с У  Н А  г А р б У з !

у  В і д п у С т к у  -  З  н о В о ю  ф і г у р о ю !
Швидко і надійно схуднути з Надією бурмакою

Надія Петрівна бурмака
лікар-психіатр, професор

Хочу звернути увагу читачів на те, що кожна людина індиві-
дуальна, і немає ліків, які з однаковим ступенем ефективнос-
ті підходили б кожному, як, власне, і немає двох однакових 
людей. Тому прошу бути завбачливими стосовно стану свого 
здоров’я і, перш чим вирішити, яким саме рекомендаціям, за-
собам або рецептам надати перевагу, порадитися з лікарем.


