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10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

Το φαγητό αποτελεί µια ιεροτελεστία από την αρχή που το
παρασκευάζουµε έως και την στιγµή που το τρώµε.
Φαντασιωνόµαστε το φαγητό µας πριν ακόµη το φάµε.
Πάντα τρώµε περισσότερο από όσο χρειαζόµαστε για να
χορτάσουµε.
Σχεδόν κάθε φορά έχουµε µετανιώσει για την ποιότητα και
την ποσότητα αυτού που φάγαµε.
Εάν είχαµε να διαλέξουµε ενώ είµαστε πολύ πεινασµένοι
ανάµεσα σε δυο πιάτα ένα διαιτητικό, και ένα παχυντικό,
σχεδόν πάντα διαλέγουµε το παχυντικό.
Συνδέουµε πάντα τις εξόδους µας µε το φαγητό.
Τρώµε αργά το βράδυ, και όλη την ηµέρα τρώµε οτιδήποτε
πέσει στα χέρια µας αλλά εµείς πάντα νοµίζουµε ότι τρώµε
µόνο ένα γεύµα.
Σχεδόν ποτέ δεν έχουµε ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα δίαιτας µακροχρόνιο, ακόµα και
αν το έχουµε κάνει, οι περισσότεροι από εµάς ξαναπήραµε πίσω τα κιλά σε µικρό
χρονικό διάστηµα (φαινόµενο γιο-γιο).
Παρασυρόµαστε από οτιδήποτε διαφηµίζει θελκτικές εικόνες τροφίµων και θέλουµε να
φάµε ενώ στην πραγµατικότητα δεν πεινάµε.
Πάντα έχουµε σαν στόχο να χάσουµε κιλά, από την ηλικία των 14 έως τα βαθιά µας
γεράµατα.
ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Αν µας έλεγαν ότι µπορούµε να αδυνατίσουµε σύντοµα, χωρίς να πεινάµε καθόλου,
χάνοντας µόνο λίπος, και όχι µυϊκό ιστό, παίρνοντας όλες τις απαραίτητες βιταµίνες, και
ιχνοστοιχεία, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο, θα νοµίζαµε βέβαια ότι αυτό είναι αδύνατο.
Κι όµως ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΦΙΚΤΟ!
Το Squeezy Athletic είναι µια προσιτή και εύκολα εφαρµόσιµη
λύση για όλους. Όλα αυτά που µας εµποδιζουν να χάνουµε βαρος,
µπορούµε να τα ξεπεράσουµε µε ένα υγιεινό πρωτοποριακό προϊόν,
χωρίς χηµικά προσθετά, εγκεκριµένο από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων.
Είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο τις βαριατρικής ιατρικής. Τα δύο τελευταία χρόνια το
εφαρµόσαµε σε άτοµα µε επιπλέον βάρος κάτω των 20 κιλών, µε πολύ καλά αποτελέσµατα.
Ο τρόπος και η συχνότητα λήψης του συγκεκριµένου προϊόντος εξατοµικεύεται ανάλογα το
κάθε άτοµο και τις ανάγκες του.
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το
εφαρµόσαµε πρωτοποριακά, µε απόλυτη επιτυχία σε
άτοµα πριν και µετά από χειρουργική επέµβαση
παχυσαρκίας. Σε συνδυασµό µε φυσική άσκηση,
αυξάνει το ρυθµό καύσης του λίπους και επιταχύνει
την απώλεια βάρους.
Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι χάνεις πόντους
στα σηµεία που υπάρχει το περισσότερο λίπος.
Επίσης, µπορεί να καταναλωθεί από διαβητικούς και από γυναίκες που θηλάζουν.
Σήµερα, λοιπόν, µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια, ότι µαζί µε τη λαπαροσκοπική βαριατρική
χειρουργική έχουµε ένα νέο όπλο κατά των περιττών κιλών,
το Squeezy Athletic.
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