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  אותה שעה. פחות או יותר בלהישקל באותו יום ו השתדלי
  .המשקל משתנה במהלך היום ומיום ליום

אחת  ספיק להישקל פעםמ בשעות הערב המשקל יראה בין חצי קילו לקילו יותר מהמשקל האמיתי שלך.
 פעמיים בשבוע.מקסימום או  בשבוע באותו יום

 
  
  

. זה הזמן שהכי מומלץ םבשעות הבוקר לאחר הקימה, לאחר מתן שתן ובלי בגדי שלךהמשקל המייצג הוא המשקל 
 להישקל בו.

 
  
  

בשעה  רק סלט י, המשקל למחרת יהיה גבוה יותר ולא מייצג. גם אם תאכלבשעה מאוחרת יותר יככל שתאכל
 .19.00-20.00שעה לעד  לסיים לאכול... כדאי מאוחרת, תשקלי למחרת יותר

 
  
  

יותר משקל... לפחמימות יש נטייה לאגור מים. מומלץ בארוחת הערב לאכול כמות קטנה  –הרבה פחמימות 
  . , אחרת תישקלי למחרת יותרמה מורכבת או אפילו לוותר על הפחמימהשל פחמי
כמות הפחמימות  –מופרזת ה אכילאו יום אחרי שאכלת הרבה פחמימות אחרי יום מידית  יעלההמשקל 

 .שוב המוגזמת צוברת נוזלים. כדאי לחכות כמה ימים ואז להישקל
 
  
  

בתפריט מזונות עתירי נתרן כמו רוטב סויה, גבינה  בחוץ, או שילבת צובר נוזלים. אם אכלת –נתרן 
ה מצבירת נוזלים לכן עדיף לא עליה במשקל כתוצאלמחרת לראות י צפ –צפתית/בולגרית, חמוצים וכו' 

 להישקל ולחכות יומיים שלושה...
 
 
 

נוזלים כתוצאה משינויים הורמונליים לקראת קבלת הצבירת קחי בחשבון את   -אם את עדיין מקבלת ווסת 
 הווסת, בזמן הווסת או בזמן הביוץ. התקופה הכי טובה לשקילה היא מסיום הווסת עד לביוץ.

  מייצגתשישה טיפים לשקילה 

  - יום ושעה. 1

  -  בבוקר לאחר הקימה. 2
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 "מייסדת "שיטת שילובים

 

  -מאוחרת  אכילה. 3

  - הרבה פחמימות. 4

  -  נתרן. 5

  !וטובה מייצגתשתהיה שקילה 

נשים רבות שעושות דיאטה נשקלות בתזמון לא נכון, מה שגורם להן 
הן לא יורדות במשקל למרות שהן להתייאש מהתהליך ולא להבין מדוע 

ל כל פעם מראה להן מספר אחר והן מאוד מתאמצות. יש כאלה שהמשק
  ...המשקל האמיתי שלהןלא מבינות מה 

כדי שהשקילה  אם את רוצה לרדת במשקל, חשוב שתדעי איך להישקל
תהיה מייצגת ביותר וכך תוכלי לעקוב אחרי התהליך שאת עושה ולקבל 

  בהצלחה!  אינדיקציה נכונה.

  - שינויים הורמונליים. 6


