Kell egy jó dietetikus!
Szinte naponta hallunk egy új fogyókúráról, gyógyulást ígérő csodaszerről, nem beszélve az alternatív tanácsadókról
és táplálkozási szakértőkről, akik közül nem egyszerű választani. Kihez forduljunk, ha tanácsra van szükségünk?

Szakértőnk:
SOMOGYI-KOVÁCS ANITA

A

VÖRÖS: 800 éve fogyasztják és használják a különböző betegségek
kezelésére. Fehér társához hasonlóan csökkenti az LDL-koleszterin
szintjét. Különleges színét a Monascus purpureus élesztőgombának
köszönheti. Egyik alkotóeleme, a monakolin-K gyakorlatilag az egyik
legnagyobb forgalmú koleszterincsökkentő sztatin gyógyszer természetes növényi változata.
VAD: A magas B-vitamin-, ribo
flavin- és niacintartalmú fajta teljes értékű fehérjeforrás: az összes
aminosav megvan benne. Élelmirost, fehérje- és kalóriatartalma
a barna változatéhoz hasonló. Íze
intenzív, ezért egy másik fajtával
elkeverve ajánlott fogyasztani.
BARNA: Vitaminban, ásványi
anyagokban és fehérjében gazdag, továbbá magas a rost-, a kalcium-, a cink- és a folsavtartalma.
Remek méregtelenítő, tisztítja
a beleket, segíti az emésztést.

BASMATI: Társai közül ennek
van a legalacsonyabb glikémiás indexe. Ezért szénhidráttartalma a többi fajtához viszonyítva lassabban szívódik fel
a véráramba, így ez tekinthető a legdiétásabb változatnak.
Fontos B-vitaminokat, például
tiamint és a niacint tartalmaz.
Segít a szív, az izmok, továbbá
az idegrendszer normál működésének fenntartásában, míg
rosttartalma révén csökkenti
a koleszterin-, valamint a vércukorszintet.

z elsődleges szempont
szakértőnk szerint a hi
telesség, vagyis célsze
rű olyan dietetikust választa
ni, akinek – hasonlóan az or
vosokhoz – ellenőrzött enge
délye van, és aki rendszeresen
képzi magát.
– Sokan keresnek meg csaló
dottan azzal, hogy szinte min
dent kipróbáltak már, de a kez
deti súlycsökkenés és közérzet
javulás után pár hónap múlva
már rosszul érezték magukat
a bőrükben, ingerlékenyekké
és fáradékonnyá váltak... Cu
korbeteg pácienseimnél a jól
megtervezett étrenddel tudjuk elkerülni a súlyosabb szö
vődményeket, például a vese
dialízist. Ám előfordul olyan
is, hogy eltelik akár 2-4 hónap,
mire a tünetek alapján kiderül
a valódi betegség. Egy szülő
például, hallgatva az őt megtévesztő „táplálkozási tanács
adóra”, teljesen feleslegesen
diétáztatta tízéves gyermekét,
akinek, mint azt az alapos ki
vizsgálás kimutatta, egysze
rűbb diétával
is kordában
lehetett vol
na tartani
az allergiás beteg
ségét.

A szakember a gyomorszű
kítő, úgynevezett bypass műtéteken átesett pácienseknek
is segít.
– A különféle testsúlycsök
kentő beavatkozások sajátos
ságából adódóan különösen
fontos a speciális étrend a mű
tét előtt és után, mivel így elke
rülhető például az ájulás.
Egy szakember számára
az ügyfelek elégedettsége és
bizalma a legfontosabb, ezért
Somogyi-Kovács Anita egy
egyedülálló, hat lépcsőfokos
(6A) konzultációs rendszert
dolgozott ki.
ASSESS: A kliens egészségi
állapotának, testösszetételének
teljes körű felmérése.
AGREE: Egyetértésre való
törekvés a reális célkitűzések
kialakításában.
ADVICE: Széles körű tanács
adás az egészségért, a sportteljesítmény optimalizálásért.
ASSIST: A páciens folyamatos támogatása tájékoztató
anyagokkal, receptúrákkal.
AVAILABLE: 0–24 órás telefo
nos elérés.
ARRANGE: Az igény szerinti
cél megvalósításának követése.
A dietetikus bevált módszerekkel, személyre szabottan segíti elő az eredményes
fogyást és a jelentős élet
minőség-javulást,
bármilyen szintű
egészségi állapotú
kliens esetében.
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