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SÃNÃTATE

Reþetã de slãbit: 3 mese
pe zi ºi somn pe sãturate!
Un grup de cercetãtori de la Universitatea
Purdue din West Lafayette, Indiana, au
ajuns la concluzia cã trei mese pe zi, în
timpul cãrora mãnânci pe sãturate, reprezintã metoda sigurã de a slãbi, relateazã
Reuters. Potrivit experþilor, în acest mod,
scãderea în greutate este astfel mult mai
radicalã decât dacã doar ciuguleºti din alimente.”Organismul
persoanelor
supraponderale este obiºnuit cu o cantitate mare de mâncare. Scãderea bruscã a
cantitãþii de mâncare are acelaºi efect
asupra organismului ca ºi înfometarea.
Astfel cã privarea corpului de nutrienþii
de care are nevoie face ca scãderea în
greutate sã fie una lentã ºi dificilã”, spune
dr. Heather J. Leidy, coordonatorul studiului. Alte cercetãri vin ºi ele sã confirme aceastã concluzie. Asemeni altor
pãrþi ale corpului omenesc, celulele
creierului încep sã se autodevoreze ca
ultimã alternativã de sursã de energie pentru a combate înfometarea, au constatat
specialiºtii de la Albert Einstein College
of Medicine din cadrul Yeshiva
University din New York, citaþi de The
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Daily Telegraph. Drept rãspuns, corpul
produce acizi graºi, care amplificã senzaþia de foame din creier ºi ne sporesc
impulsul de a mânca. Teste efectuate
asupra unor ºoareci au arãtat cã oprirea
celulelor creierului din a se mânca între
ele - proces cunoscut sub numele de autofagie - a împiedicat senzaþia de foame
sã creascã în replicã la înfometare.
Schimbarea chimicã din creierele lor i-a
fãcut pe ºoareci sã devinã mai uºori ºi mai
subþiri dupã o perioadã de „postit”, au
explicat cercetãtorii în publicaþia Cell
Metabolism.”Pentru reglarea apetitului,
este nevoie ºi de o cale prin care fiecare
celulã sã participe la un fel de proces de
menaj intern”, a explicat doctorul Rajat
Singh, care a condus studiul.
„Tratamentele ce vizeazã gãsirea acestei
cãi v-ar putea ajuta sã vã simþiþi mai puþin
înfometaþi ºi sã ardeþi mai multe grãsimi”,
a conchis el. Persoanele care vor sã piardã
în greutate ar trebui însã sã se gândeascã
ºi la un regim de somn adecvat, aratã
experimentul efectuat la Kaiser
Permanente, Portland (SUA), ºi citat de

The Telegraph. Oamenii de ºtiinþã au
descoperit cã ºansele de a ajunge la greutatea doritã sunt de douã ori mai mari
dacã somnul de noapte dureazã între ºase
ºi opt ore. Se mai recomandã ºi un regim
de viaþã activ, scãderea nivelului stresului
ºi controlarea poftei de mâncare nesãnãtoasã. De asemenea, cine doreºte sã
slãbeascã n-ar mai trebui sã þinã regim, sã
mãnânce mai puþin, ci doar sã aibã imaginaþie. Un studiu desfãºurat pe 300 de voluntari a arãtat cã poþi saliva de plãcere
chiar mai mult imaginându-þi cã mãnânci
o tabletã de ciocolatã decât dacã o consumi în realitate. Carey Morewedge, profesor la Carnegie Mellon University din
Pennsylvania, principalul autor al studiului apãrut în revista Science, a precizat:”Cercetãrile noastre au arãtat cã
cine-ºi închipuie în mod repetat cã
mãnâncã un fel preferat – bomboane
M&M sau brânzã, de pildã- chiar consumã mai puþin din acel fel decât cei care
gustã mai rar”. Prin urmare, ca sã slãbiþi,
fie dormiþi ºi visaþi mese copioase, fie
doar vi le imaginaþi, treji fiind.

