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SÃNÃTATE

Talie mai subþire cu 5 cm în 8 sãptãmâni
Cei care încearcã sã slãbeascã ºi-ar putea diminua circumferinþa taliei
cu peste 5 centimetri în doar 8 sãptãmâni prin mãrirea proporþiei de
proteine ºi reducerea celei de carbohidraþi ºi grãsimi din alimentaþie,
relevã un studiu britanic, citat de cotidianul Daily Mail. În cadrul
cercetãrii, subiecþii, femei ºi bãrbaþi, au urmat un meniu care combina
un mic dejun bogat în proteine cu produse ale gamei “Simply Fuller
Longer”. De-a lungul a patru sãptãmâni, cei 45 de voluntari au pierdut în medie 4,7 kg, dieta acestora fiind restricþionatã la 1.000 de
calorii pe zi. În cadrul unui alt studiu, mai extins, efectuat pe o
perioadã de opt sãptãmâni, 12 dintre participanþii supraponderali au
slãbit în medie cu 6,5 kg urmând aceeaºi dietã. Taliile lor s-au
micºorat în medie cu 5 cm, iar procentul lor de þesut adipos a
scãzut de la 36,8% la 34%, nivelurile de colesterol coborând cu
pânã la o optime. Meniurile voluntarilor au inclus între altele
salatã de somon în stil asiatic, pui la grãtar ºi risotto cu roºii,
care conþin niveluri mari de proteine datoritã peºtelui ºi
cãrnii slabe. Nutriþioniºtii susþin cã mâncând multe alimente bogate în proteine putem pierde uºor excesul
de greutate, pentru cã acestea creeazã senzaþia
de saþietate mai repede decât o dietã bogatã
în carbohidraþi ºi grãsimi.
Cele mai populare regimuri
care au adoptat acelaºi
principiu sunt Dieta
Atkins ºi Dieta Dukan.
Dr. Robert Atkins sugera în 1972, la
lansarea dietei sale,
cã prin reducerea
semnificativã a cantitãþii de carbohidraþi consumaþi,
organismul uman trece la arderea
grãsimilor pentru a produce energie.
Acest proces este cunoscut sub denumirea
de lipolizã, rezultatul secundar al fenomenului fiind cetoza. Când grãsimile sunt dizolvate
pentru producerea de energie, prin respiraþie ºi
urinã sunt eliberate cetone. Acesta este modul
prin care se pierde în greutate prin intermediul
Dietei Atkins. De asemenea, dr. Atkins susþinea
cã cetoza influenþeazã producþia de insulinã, fapt
care previne formarea unor cantitãþi ridicate de
grãsime în corp. Dupã ce organismul intrã în
cetozã, începe sã foloseascã grãsimea pentru a produce energie ºi astfel pofta pentru glucide dispare.
Cu toate cã numeroase vedete ºi milioane de oameni
au urmat dieta Atkins pentru scãderea rapidã în greutate, nutriþioniºtii spun cã acest plan alimentar ajutã
ºi la reducerea colesterolului, prevenirea hipertensiunii, diabetului ºi chiar a sindromului ovarului polichistic. Totodatã, potrivit studiilor, dupã numai o sãptãmânã de la adoptarea regimului, oamenii încep sã se
simtã mai energici. Cercetãtorii de la Institutul de
Nutriþie ºi Sãnãtate Rowett din cadrul Universitãþii
Aberdeen susþin cã voluntarii se simt mai puþin
înfometaþi, în ciuda reducerii aportului de calorii cu 40%.
Dr. Alex Johnstone recomandã însã urmarea dietei bogate
în proteine numai pânã la atingerea greutãþii dorite, apoi
menþinerea acesteia prin exerciþii fizice. Asta pentru cã,
din cauza eliminãrii fibrelor, riscaþi sã suferiþi de constipaþie, iar cantitatea ridicatã de grãsimi, în timp, creºte pericolul bolilor de inimã, iar la femei - al osteoporozei.
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