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A fogyókúra általában mindenkinél általános problémát jelent, hiszen nincs olyan 
szervezet, ami egyformán reagálna ugyanazokra a módszerekre, de vannak olyan 
hétköznapi trükkök, amelyek viszont garantáltan megsegítik a fogyást. 
 A legjobb fogyókúrás tippek ugyanis mindig ott vannak a szemünk előtt, így az 
alábbiakban összeszedtünk néhány olyan módszert, ami testsúlytól, kortól és nemtől 
függetlenül mindenkinek segítséget jelenthet a fogyásban.  
Az első és legfontosabb az elhatározás, hiszen az, hogy miként és mennyit fogyunk, 
az minden esetben a fejünkben dől el. Ha mi eldöntjük, elhatározzuk, hogy leadunk 
ennyi, meg ennyi kilót, és elképzelésünkhöz tűzön-vízen át ragaszkodunk, akkor 
semmi sem tántoríthat el minket attól, hogy azt kivitelezhessük. 
Hasznos tipp, ha megfogalmazzuk magunknak, hogy egyáltalán miért is szeretnénk 
lefogyni, mi a célunk a fogyással, miért lesz jó nekünk, ha elérjük ideális 
testsúlyunkat! Ha ezzel megvagyunk, biztosak lehetünk abban, hogy könnyebb lesz 
elérni céljainkat! 
Szintén alapszabály, és a legjobb fogyókúrás tippek között helyet kell kapnia, hogy 
ne akarjunk mindent azonnal elérni. A fogyókúra nem egy sprint, hanem inkább 
maratón, így nincsenek varázspirulák és varázsmódszerek, csak a rideg tények, 
amelyek alapján az egészséges és normális fogyás az, ha hetente egy kilótól 
szabadulunk meg, ami nagyjából 7000 kalóriányi energiát jelent. 
Ha tehát ezt szeretnénk leadni, akkor naponta legalább 1000 kalóriával kell 
csökkenteni a bevitelt, vagy megnöveli a felhasználást, ami nem is lesz olyan 
könnyű, hiszen már egy kiadósabb ebéd is könnyedén elérheti az 1000 kalóriát, és 
akkor még nem reggeliztünk és vacsoráztunk. 
A gyors diéta azért sem jó, mert szervezetünket annyira összezavarja, hogy a 
fogyókúra után kamatostul visszakapjuk a kilókat. 
Kiemelten fontos, ha hasznos fogyókúra tippek közül válogatunk, hogy ne 
éheztessük ki magunkat, a koplalással ugyanis csak azt érjük el, mint a 
rohamdiétával, vagyis anyagcserénk felborul, és amint visszatérünk a normális 
étkezéshez, kamatostul visszakapjuk a kilókat. 
A koplalás során ugyanis szervezetünk egyfajta vész-üzemmódba kapcsol, aminek 
során akár 20-25 százalékkal is lecsökkentheti az anyagcsere folyamatát, vagyis a 
fogyás megindul ugyan hirtelen, de lelassul, majd később meg is fordul, és hízásra 
áll be.  
A koplalás helyett hihetetlen, de a legjobb fogyókúrás tippek egyike, hogy 
rendszeresen étkezzünk, ami azt jelenti, hogy naponta legalább ötször együnk 
valamit, és lehetőleg ne túl sokat. A gyakori, de kevesebb étkezés azért is különösen 
fontos, mert vércukorszintünk így folyamatosan a zsírégető zónában tarthatjuk, 
aminek köszönhetően a fogyás már a legapróbb testmozgás, vagy a 
legminimálisabb kalória-kiesés mellett is azonnal be tud indulni. 
Ha még ennél is jobb fogyókúra tippek szükségesek, akkor szintén az egyik alapvető 
dolog, hogy amennyiben lehet, kerüljük el a műanyag ételeket. Ez nem csak azért 
fontos, mert manapság a sok méreganyagot tartalmazó gyorskaják elképesztő kárt 
tesznek szervezetünkben, hanem azért is, mert az egészséges ételek általában 
alacsony kalóriatartalommal is rendelkeznek, vagyis sokkal könnyebben 
lefogyhatunk általuk, mintha egészségtelen ételekkel tömnénk tele magunkat. 
Ügyeljünk tehát arra, hogy fogyasszunk egészséges ételeket, amelyek nem túl 
kalóriadúsak, ezáltal a fogyás olyan könnyen beindul majd, és olyan tartós marad, 
hogy azt szinte el sem hisszük majd.

http://fitness.x06.hu

