
להפחית במשקל בדרך הבריאה

1. שימו לב למה שאתם אוכלים
הקדישו תשומת לב לבחירות המזון שאתם עושים, ובחרו 
יכולים. מזון בריא  יותר כשאתם  את האופציות הבריאות 
פשוטים  כללים  כמה  הנה  שלכם!  לגוף  פלאים  עושה 

שכדאי לכם לזכור:
במקום  וירקות  פירות  יותר  של  באכילה  התמקדו   •
כך  שלכם.  השומן  או  הפחמימות  צריכת  את  להגביל 
כדי  להם  זקוקים  שאתם  נוטריינטים  מספיק  תצרכו 
לתפקד, ויהיו לכם מספיק סיבים תזונתיים שיתנו לכם 

תחושת מלאות, כך שתרגישו שבעים יותר!
• אל תהפכו את ארוחת הערב לארוחה הכבדה ביותר 
את  שאוכלים  שאנשים  עולה  ממחקרים  שלכם. 
ביותר שלהם בערב מפחיתים פחות  הארוחה הגדולה 
הכבדה  הארוחה  את  שאוכלים  אלה  לעומת  במשקל 
את  מעכל  שהגוף  משום  בעיקר  יותר,  מוקדם  שלהם 
המזון בצורה שונה בשעות שונות – ובאיטיות רבה יותר 

בלילה.
פוד  ג'אנק  להחליף  חשוב  איכותיות.  בקלוריות  בחרו   •
סיבים  יותר  מכיל  מלא  מזון  יותר.  בריאות  בבחירות 
במשקל  לשלוט  לכם  לעזור  שעשוי  מה  תזונתיים, 
שובע  לתחושת  גורמים  תזונתיים  סיבים  שכן  שלכם, 
מהר יותר, ולאורך זמן רב יותר. אתם יכולים לשלב מגוון 
חום  אורז  מלא,  לחם  (לדוגמא  מלא  מזון  של  רחב 

ושיבולת שועל מלאה) בתזונה שלכם. 
כאשר  וממותקים.  קלים  משקאות  לשתות  תפסיקו   •
אנו שותים מים, זה עוזר למלא את הבטן שלנו ומצמצם 
לא  ותה  מים  כי  אף  אוכלים.  שאנו  המזון  כמות  את 
משקאות  כמו  צורך  אותו  את  ממלאים  אינם  ממותק 
הסוכר  שהוצאת  הרי  ממותק,  תה  או  קפה  ממותקים, 
להפחית  היחידה  הדרך  היא  שלכם  מהתזונה  הנוזלי 
מבלי  שלכם  הפחמימות  צריכת  את  דרסטי  באופן 
לא  עסקה   – שלכם  באכילה  אחד  דבר  אפילו  לשנות 

רעה, אם חושבים על זה!
המשקאות  את  או  הממותק  התה  את  להחליף  נסו 
סאנריידר!  של   Fortune Delight®-ב שלכם  הקלים 
סוכר,  ללא  בריאה  רוויה  לגוף  מספק  הזה  העל"  "תה 
חיוניים  נוטריינטים  מכיל  והוא  קפאין,  ותוספת  שומן 
בתה  מריכוזם  ארבעה  פי  הגבוה  בריכוז  חמצון  ונוגדי 
ירוק מסורתי. עם כ- 10 קלוריות בלבד בכל כוס משקה 

טעים, זהו המשקה המנצח!

2. הקפידו על פעילות גופנית 
מי שמגדיל את כמות הפעילות הגופנית שלו, אבל שומר על 
אותה תזונה וצריכת קלוריות, ככל הנראה יפחית במשקל. 
אבל מהם האתגרים שלכם כשמדובר בפעילות גופנית? זה 
להתמיד  מתקשים  שאתם  או  בזמן  מחסור  להיות  יכול 
בשגרת פעילות שגורמת לכם הנאה. לא משנה אם אתם 
שפעילות  מכך  להתעלם  אפשר  אי  להתעמל,  שונאים 
גופנית שגרתית ולאורך זמן תעזור לכם להפחית במשקל. 
שאתם  הפעילות  כמות  את  להגביר  רבות  דרכים  ישנן 

עושים.
• התמקדו באימונים בעצימות גבוהה, אם אין לכם הרבה 
זמן להתעמל. כאשר אתם משלבים לסירוגין בין תרגילים 
או  סקוואט  קפיצות  סמוך-קום,  (כמו  גבוהה  בעצימות 
הגוף,  להתאוששות  קצרים  זמן  פרקי  לבין  ספרינטים) 
אתם שורפים ביעילות רבה יותר שומן גוף במהלך האימון 

ואחריו.
 ,VitaTaste® קחו  שלכם,  המשקל  בבקרת  לתמוך  כדי 
הפורמולה על בסיס צמחי שלנו, העשירה בנוגדי-חמצון 

ובסיבים תזונתיים, המסייעים לפעילות העיכול.  
משלשלים  ממריצים,  מכיל  אינו  הזה  התזונה  תוסף 

ורכיבים מלאכותיים.

• אספו את החברים שלכם וצרו קבוצת ספורט! ספורט 
קבוצתי, שיעורי ריקוד, שיעורי אירובי, ריצה, הליכה, שחייה 
הגופני  הכושר  את  כולם  ישפרו   – אופניים  על  ורכיבה 
שלכם. מצאו משהו שאתם נהנים ממנו, וקל לכם לעשות, 
מהפעילות,  נהנים  אתם  כאשר  ועלויות.  מיקום  מבחינת 

סביר יותר שתשלבו אותה בשגרה שלכם ותתחייבו לה.
• פעילויות יומיומיות יכולות גם הן להפוך לפעילות גופנית. 
במדרגות  או  במעלית  במקום  במדרגות  לעלות  התחילו 
לפני  שתיים  או  אחת  תחנה  מאוטובוס  רדו  או  הנעות. 
דקות   15 אפילו  הדרך.  בשארית  וצעדו  שלכם  היעד 
יתרונות  לכם  להעניק  יכולות  ביום  הליכה  של  נוספות 

בריאותיים. 

אינן  אלה  שיטות  ואולם,  במשקל.  להפחית  האפשרית  ביותר  המהירה  הדרך  את  מחפשים  רבים  אנשים 
אפקטיביות לאורך זמן. ירידה במשקל ושמירה עליו אינן מתרחשות בין לילה, ואורח חיים בריא הוא אסטרטגיית 

ניהול המשקל הטובה ביותר בטווח הארוך, למי שמעוניין להפחית במשקל לצמיתות ובצורה בריאה.

דברים  כמה  לפניכם  פעילים.  וחיים  הבריאה  האכילה  עקרונות  את  משלב  אשר  חיים  אורח  למעשה  הוא  משקל  ניהול 
רוצים להוריד  זמן, משום שאנחנו לא  ירידה במשקל לאורך  יום, שיעזרו לכם להשיג  פשוטים שביכולתכם לעשות מדי 

במשקל רק כדי להעלות אותו בחזרה למחרת. 


