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  **לירידה במשקלהזהב כללי  חמשת**

  N.Dנטורופתית , ענבל ברדוגו

  
 ", מייסדת "שיטת שילובים

 

אני זוכרת את עצמי בתקופה שהייתי הרבה יותר צעירה וסבלתי מעודף משקל... 

  והרגשתי את זה במיוחד אחרי החגים.מדכאת מאוד התקופה הזאת הייתה 
אחרי החגים, למרות שמאוד התאמצתי מצאתי את עצמי עם עוד כמה קילו 

ח לרדת עודפים ושברתי את הראש מה לעשות הפעם כדי שסוף סוף אצלי

  במשקל.

, לא ראיתי הייתי רעבהשסבלתי בה, כמובן שכל פעם מצאתי דיאטה חדשה 

שאני הלך וגדל, שנאתי את עצמי והאשמתי את עצמי התסכול  נשברתי.תוצאות ו

  .�קה לא מספיק חז
לא הבנתי באותה תקופה שהדיאטות שעשיתי לא התאימו לי ולכן הייתי כל הזמן 

רעבה. רק אחרי שלמדתי נטורופתיה והבנתי איך הגוף עובד, ומה הדרך הכי 

גם לעזור לנשים רבות נוספות ולרדת במשקל הצלחתי  –לגוף לרזות  לגרוםטובה 

  .להצליחכן 

שת כללי הזהב לירידה חמאני שולחת לך את המייל הזה כדי שתכירי את 

לי ולמטופלות  עזרועומדים בבסיס שיטת שילובים והם הכללים ש, אלו במשקל

  .ולשמור על המשקללרזות שלי 
  גם אם את מכירה את חלקם, אני ממליצה לך להתייחס אליהם וליישם אותם.

  כולים לעזור גם לך.אלו הכללים שי

  ☺☺☺☺ בהצלחה!

טבעי ולא מעובד מזין את מזון  – אכלי מזון לא מעובד, שהכי קרוב בצורתו לטבע

 העדיפי לאכוללמשל:  החומרים לעבוד בצורה טובה יותר.ף הגוף בצורה טובה יותר וגורם לחילו

 מאשר גרנולה וכו'.שועל  שיבולתהעדיפי לאכול , גרגירי חיטה מאשר פסטה

החלבון גורם לארוחה להתפרק בצורה איטית יותר  – חלבון רזה ואיכותי בכל ארוחהאכלי 

 וכו'. לבון רזה כגון: חזה עוף, דג, ביציםוכך גורם לתחושת שובע לאורך זמן. שלבי בארוחות ח

הסיבים התזונתיים גורמים לתחושת שובע ותורמים  – כמה שיותר סיבים תזונתייםאכלי 

לניקוי הגוף מרעלים כך שהם גם יועילו לשיפור חילוף החומרים שלך. סיבים תזונתיים נמצאים 

 ים מלאים וקטניות.בפירות וירקות, דגנ

שתאכלי פחות סוכרים, הגוף שלך ידרוש פחות סוכרים. ככל  – הגבילי את צריכת הסוכרים

 בצורה טובה יותר. רדויחת והמשקל שלך ורמות הסוכר יתאזנו ואת תרגישי שהתיאבון שלך פ

בחוסר תזונתי, קשה לו לרזות כיוון שהגוף נמצא כשהגוף  – השלימי חוסרים תזונתיים

אם חסרים לך ויטמינים או מינרלים כלשהם, הוא שומר על מאגרי השומן.  ואזבסטרס  = מחסורב

 באמצעות תוספי תזונה או באמצעות התזונה.אם  –דאגי להשלימם 


