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VáÏené poradkynû
a váÏení poradci.
V minulém LR–magazínu jsme s pﬁíchodem
dietetického
konceptu FiguAktiv
byli uvedeni do problematiky nadváhy
a obezity. Fakt, Ïe
tento koncept je roz‰iﬁován o dal‰í produkty, je dÛvodem
se k tomuto rozsáhlému tématu vrátit a hloubûji o nûm
diskutovat.

Pro zopakování – nadváha (BMI 25 aÏ 30) a obezita
(BMI vy‰‰í neÏ 30) vznikají, je-li pﬁíjem energie potravou
zv˘‰en˘ oproti v˘deji, kter˘ b˘vá nedostateãn˘. Tato
nerovnováha umoÏÀuje pﬁeb˘vající energii ukládat
ve formû tukové tkánû. V praktickém Ïivotû to znamená
vysokou konzumaci tukÛ a cukrÛ (souãasná ãeská
kuchynû je povûstná pﬁemírou tuãn˘ch mas v kombinaci s mouãn˘mi pﬁílohami – typické vepﬁo-knedlo-zelo
ãi smaÏen˘ vepﬁov˘ ﬁízek s bramborov˘m salátem zapíjen˘ spoustou kalorického piva) spojenou se sedav˘m
zpÛsobem Ïivota (velká ãást lidí stráví vût‰inu volného
ãasu u televize). To vede ke sníÏení v˘deje energie fyzickou aktivitou (tvoﬁí 20 aÏ 40 % celkového energetického v˘deje) i ke sníÏení tzv. klidového energetického
v˘deje (bazálního metabolizmu, na kter˘ se spotﬁebuje
50 aÏ 60 % celkového v˘deje). Bazální metabolizmus
je energie, kterou organismus spotﬁebuje pro zaji‰tûní
Ïivotních funkcí. Na‰e tûlo umí tento klidov˘ v˘dej regulovat a v pﬁípadû hladovûní (napﬁ. pﬁi nevhodné redukãní dietû) i v˘znamnû omezit.
V˘‰e zmínûná fakta pak odráÏí a hodnotí epidemiologickou situaci na‰í populace. Jak˘ tedy je pﬁesn˘ stav
populace v na‰í zemi? Ne moc lichotiv˘, neboÈ âeská
republika se v poãtu obézních propracovala na pﬁední
místo v celé Evropû. Tento problém skuteãnû narÛstá.
21 % muÏÛ a 31 % Ïen je obézních. KdyÏ seãteme
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nadváhu a obezitu, vyjde nám u Ïen alarmující ãíslo
68 % a u muÏÛ dokonce 72 %. V˘skyt obezity a nadváhy je u nás vy‰‰í neÏ je evropsk˘ prÛmûr. Ve srovnání
se zbytkem Evropy je u ãesk˘ch muÏÛ zejména vy‰‰í
v˘skyt obezity, u Ïen je niÏ‰í v˘skyt nadváhy a v˘raznû
vy‰‰í v˘skyt obezity.
Jediné pozitivum na této situaci je fakt, Ïe máme
pﬁíleÏitost oslovit na‰e zákazníky a nabídnout pomoc
velké skupinû spoluobãanÛ a tím získat vût‰í zaslouÏenou odmûnu ve formû obéznûj‰í penûÏenky – to je jediná forma obezity, kterou musíme aktivnû propagovat :-)
Jaké je tedy denní optimální mnoÏství pﬁijaté energie?
V˘znamn˘ ãesk˘ obezitolog prof. Svaãina ve své knize
Obezita a diabetes uvádí tyto energetické hodnoty
na 1 kg ideální hmotnosti ãlovûka a den: bazální
metabolizmus – 105 kJ neboli 25 kcal, den s lehkou
fyzickou aktivitou – 126 kJ/30 kcal, den s vysokou
fyzickou aktivitou – 168 kJ/40 kcal.
Pro ilustraci: Ïena, která váÏí padesát kilogramÛ a která
proleÏí cel˘ den v posteli, potﬁebuje 5 250 kJ (50 kg x
105 kJ/kg a den) nebo-li ve star‰ích jednotkách 1250
kcal. KdyÏ v tomto dni sní napﬁíklad 200 gramovou
tabulku mléãné ãokolády Studentská peãeÈ
(4 120 kJ/984 kcal) a k tomu vypije litr stoprocentního
pomeranãového dÏusu (1952 kJ/459 kcal), její celkov˘
denní pﬁíjem (6072 kJ/1443 kcal) pﬁev˘‰í o 822 kJ/193
kcal její denní energetickou potﬁebu. Tûchto 822 kJ
se uloÏí jako 21 gramÛ tukové tkánû (1 g tuku je 39 kJ/
9 kcal) a za tﬁi mûsíce jsou z toho skoro dva kilogramy
tûlesného tuku navíc.
Samozﬁejmû toto je idealizovan˘ ilustraãní pﬁíklad,
ale asi uÏ je Vám teì jasné, odkud se ty nadbyteãné
kilogramy tuku berou a hlavnû, jak je snadné je nabrat.
BohuÏel zbavit se tûchto pﬁebytkÛ uÏ tak snadné není.
Základem je omezit pﬁísun kalorií, pﬁedev‰ím tûch
„balastních“ (zákusky, sladké nápoje, tuãná masa a uzeniny atd.) Uvádí se, Ïe k rychlé redukci vede dieta
do 4200 kJ/1000 kcal. Vhodnûj‰í je v‰ak spoãítat, kolik
klient pﬁijímá a tuto dávku sníÏit o 2000 kJ/500 kcal.
Tohoto sníÏení nejsnáze docílíme, kdyÏ omezíme
pﬁíjem tukÛ (hlavnû tûch skryt˘ch), neboÈ 1 g tuku dodá
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zhruba dvakrát více energie neÏ cukr (1g tuku = 39 kJ/
9 kcal, 1 g cukru = 17kJ/4 kcal, ale pozor 1 g alkoholu = 29 kJ/ 7 kcal).
Tuto redukãní strategii se nám snadno podaﬁí dodrÏet
pﬁi uÏívání instantního dietního nápoje v prá‰ku
FiguAktiv. Ve startovací fázi nahradíme v‰echna jídla
dietním nápojem, kter˘ pﬁi rozpu‰tûní
(45 g – cca 4 mírnû navr‰ené
polévkové lÏíce)
ve 200 ml tekutiny dodá tûlu
702 kJ. Dáte-li
si tûchto drinkÛ
pût za den, získáte jen 3 510
kJ. Proto dochází na poãátku diety k tak v˘razné
redukci. Z na‰ich ãerstv˘ch zku‰eností vypl˘vá,
Ïe k navození pocitu sytosti staãí jiÏ dvû mírnû navr‰ené polévkové lÏíce instantního prá‰ku rozpu‰tûného
ve 150 ml odtuãnûného mléka.
Pﬁi souãasném uÏívání
biOxanu a ProBalance
zajistíte optimální mnoÏství antioxidantÛ a
minerálÛ, které jsou
tak dÛleÏité pro ná‰
organismus.
Vzhledem k tomu, Ïe
mnoho lidí pﬁedev‰ím
z ﬁad muÏÛ odmítá
trvale sladkou dietu (koktejly) a to ãasto vede k poru‰ování redukãní diety, roz‰iﬁuje firma LR chuÈovou paletu o dietní
instantní polévky FiguAktiv. A to hned ve tﬁech pﬁíchutích. V˘teãnû ochucená bramborová polévka
Auberge, polévka Mediterraneé s ovocnû rajãatovou pﬁíchutí a vybranou smûsí bylinek a zeleninová
krémová kari polévka India. Pﬁíprava je opût rychlá a
jednoduchá. Doporuãuje se do 300 ml horké vody rozmíchat 50 g (tﬁi vrchovaté polévkové lÏíce) instantního
prá‰ku. Toto mnoÏství dodá 700 kJ energie (tedy stejnû

jako instantní nápoj)
a v‰echny potﬁebné
Ïiviny pﬁi plném navození pocitu sytosti.

Teì uÏ záleÏí jen na volbû klienta, jak si jednotlivé chutû
navolí. A má opravdu z ãeho vybírat. Tím se vyhne
monotónnosti diety. Samozﬁejmû Ïe se tyto polévky
uplatní i v pokraãovací (nahrazují dvû jídla) i udrÏovací
(nahrazují jedno jídlo dennû) fázi diety. Zde bych rád
zdÛraznil dÛleÏitost udrÏovací fáze, neboÈ ná‰ mozek
potﬁebuje minimálnû nûkolik t˘dnÛ na to, aby si „navykl“
na niÏ‰í mnoÏství tûlesného tuku (nastavil takzvan˘
fetostat na niÏ‰í hodnotu) a nesnaÏil se co nejrychleji
doplnit pﬁednastavené mnoÏství tuku na pÛvodní
hodnotu.
Bûhem na‰eho ru‰ného pracovního dne ãasto nastávají
situace, kdy nás pﬁepadne nutkav˘ pocit hladu, ale
pﬁitom není ãas na poﬁádné jídlo. âasto to ﬁe‰íme chlebíãkem, zákuskem ãi rÛzn˘mi tyãinkami a su‰enkami.
Jak jsem ilustroval v˘‰e, to jsou ty kalorické pasti, které
pomalu, ale jistû pﬁispívají k nadváze. I na tyto situace
firma pamatovala a vyvinula FiguAktiv draÏé. Velmi
dobﬁe zahánûjí pocity hladu a dodávají tûlu potﬁebné
Ïiviny. Opût je moÏno volit ze tﬁech pﬁíchutí – vanilka,
ãokoláda a jahoda. PouÏití je jednoduché, doporuãuje
se poÏít najednou 6 tablet a zapít co nejvût‰ím mnoÏstvím tekutin (mnoÏství tablet pﬁi jednorázovém pouÏití
bude u kaÏdého pravdûpodobnû individuální).
Maximální denní dávka 12 tablet dodá tûlu
jen 351 kJ/83 kcal.
Urãitû najdou své
uplatnûní hlavnû v udrÏovací fázi diety.
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Základem úspûchu pﬁi redukci tûlesné váhy je pﬁesná
znalost pﬁijímané energie. Toto je velmi snadné ve startovací fázi redukãní strategie FiguAktiv. Jednodu‰e si
dám 4 aÏ 5 chodÛ instantního nápoje nebo instantní
polévky a dodám tûlu 3000 aÏ 3500 kJ energie.
Problém nastává v pokraãovací a udrÏovací fázi, kdy
konzumujeme nûkterá normální jídla. Zvlá‰tû pﬁi rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch událostech, kdy konzumujeme jídla pro
nás dopﬁedu pﬁipravená, nevíme takﬁka nic o mnoÏství
kalorií, zvlá‰tû tûch pocházejících z tuku.
Tuto situaci nám pomÛÏe zvládnout dal‰í nov˘ produkt konceptu
FiguAktiv. Tím jsou FiguAktiv
kapsle s chitosanem. Chitosan
pochází z chitinu, coÏ je materiál,
kter˘ tvoﬁí krun˘ﬁe kor˘‰ovit˘ch
ÏivoãichÛ (krab, humr, garnát
apod.) a je i klíãov˘m stavebním
kamenem kostry ﬁady dal‰ích ÏivoãichÛ
a rostlin.
Chitosan se vyrábí deacetylací tohoto chitinu. Vzniká tak unikátní, pro ná‰ zaÏívací trakt
nevstﬁebatelná vláknina (polysacharid podobn˘ celulóze), obsahující pozitivnû nabité aminoskupiny, které
pﬁitahují negativnû nabité tuky a Ïluã. Takto navázan˘
tuk se do tûla nevstﬁebá a je vylouãen pﬁirozenou
cestou z tûla ven. Chitosan to dûlá velmi efektivnû,
protoÏe je schopen navázat ãtyﬁ aÏ ‰estinásobek
své váhy (1g chitosanu naváÏe tedy 4 aÏ 6 g tukÛ).
Tato jeho schopnost v˘znamnû ovlivÀuje ná‰ organismus:
• sniÏuje kalorickou hodnotu pozﬁené stravy
• sniÏuje hladinu neÏádoucího cholesterolu LDL
a triglyceridÛ v krvi
• pÛsobí jako podpora pﬁi nedostateãném
vyluãování Ïluãi
• jako zdroj glukosaminu pﬁíznivû ovlivÀuje stav kloubÛ
• pﬁíznivû ovlivÀuje bakteriální flóru stﬁevního obsahu
• zlep‰uje stav nespecifického imunitního systému
• svou schopností pohlcovat tûÏké kovy a toxiny
pﬁispívá k ochranû a detoxikaci organismu
• zlep‰uje peristaltiku (pohyb) stﬁev
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Jeho uÏívání je opût jednoduché. Pro dosaÏení optimálního vázání tukÛ by mûly b˘t kapsle FiguAktiv uÏívány
krátce pﬁed nebo souãasnû s jídlem bohat˘m na tuky.
a) Pro zhubnutí: 5 kapslí pﬁed tuãn˘m jídlem
(maximálnû 2 x dennû = 10 kapslí/den)
b) Pro udrÏení váhy: 5 kapslí pﬁed tuãn˘m jídlem
1 x dennû
Chtûl bych v‰ak upozornit, Ïe existují onemocnûní,
pﬁi kter˘ch je uÏívání chitosanov˘ch kapslí kontraindikované (zakázané).
Kapsle FiguAktiv nesmûjí b˘t uÏívány pﬁi následujících
onemocnûních:
Zánûtlivá onemocnûní zaÏívacího traktu (napﬁ.
regurgitace), oesophagitis (zánûty sliznice jícnu
pÛsobením Ïaludeãních nebo dvanácterníkov˘ch ‰Èáv pﬁi regurgitaci), gastritis (akutní nebo
chronick˘ zánût Ïaludeãní sliznice), ulcus ventricali et duodeni (Ïaludeãní a dvanácterníkov˘
vﬁed), morbus Crohn (chronick˘ zánût stﬁeva,
kter˘ mÛÏe postihnout v‰echny ãásti Ïaludeãního
a stﬁevního traktu), colitis ulcerosa, syn.: kolitida, akutní
nebo chronick˘ zánût sliznice tlustého stﬁeva, ãasto
v celém rozsahu, diverticulitis (zánût divertiklÛ-vychlípenin stﬁevní stûny, ãasto napadající také okolí – peridiverticulitis na tlustém stﬁevû popﬁ. jako pseodoappendicitis), pﬁíznaky ucpání stﬁev (hrozící nebo stávající, mechanick˘ ileus), gastroparesis (ztráta napûtí Ïaludeãní svaloviny, napﬁ. pﬁi diabetické neuropatii nebo pﬁi vzniku Ïaludeãní stenosy), stﬁevní polypy, chronická obstipace
(chronická zácpa) a hemoroidy.
Dále by nemûly b˘t kapsle FiguAktiv uÏívány pﬁi známé
alergii na moﬁské Ïivoãichy nebo v závaÏném klinickém
stavu.
V pﬁípadû nejistoty je vhodné konzultovat na infolince
firmy LR nebo u svého lékaﬁe.
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Pro ty, co neãetli minul˘
LR–magazín, doplÀuji, Ïe
souãástí konceptu je i bylinn˘
odtuãÀovací ãaj FiguAktiv,
kter˘ mimo jiné sniÏuje chuÈ
k jídlu a zvy‰uje energetick˘
obrat metabolizmu (tj. na‰e
tûlo v klidu „pálí více kalorií“)
a dodává tûlu tekutinu potﬁebnou pro vyluãování toxinÛ
vyplaven˘ch z tukové tkánû.
Úãinné detoxifikaci také napomáhá uÏívání Aloe Vera Gelu.
Doporuãuji pﬁed spánkem alespoÀ
50 ml.
Jak sami vidíte, s takto bohat˘m a komplexním arzenálem vzájemnû se podporujících produktÛ mÛÏete pomoci i tûm nejproblematiãtûj‰ím klientÛm, kteﬁí uÏ nedoufají, Ïe by nûkdy mohli dosáhnout ideální hmotnosti
a optimálního zdraví. Redukãní dieta mÛÏe b˘t koncipována podle individuálních potﬁeb a preferencí jednotliv˘ch klientÛ.
Chtûl bych je‰tû zmínit nûkterá fakta t˘kající se biOxanu.
Jak jistû víte, je to komplexní antioxidant, skládající se
z vitamínÛ A, C, E a koenzymu Q10 plus karotenoidÛ.
âím nám tyto substance prospívají?
Pro ilustraci uvádím na pﬁiloÏen˘ch obrázcích, kolik
je tﬁeba zkonzumovat potravin, abyste získali ekvivalent
antioxidativní aktivity jedné tablety biOxanu.
Vitamín A:
• je lékem proti noãní slepotû a poruchám vidûní
• podporuje odolnost proti infekcím, postihujícím
d˘chací ústrojí
• bezprostﬁednû zvy‰uje aktivitu imunitního systému
• udrÏuje správnou funkci sliznic
• pÛsobí proti tvoﬁení staﬁeck˘ch skvrn na kÛÏi
• podporuje rÛst kostí a ukládání minerálÛ v nich
• zlep‰uje stav kÛÏe, vlasÛ, nehtÛ a dásní
• léãí akné, povrchní koÏní defekty, koÏní zánûty,
spáleniny a vﬁedy

Je v‰ak tﬁeba uvést, Ïe dávky vy‰‰í neÏ 50 000 mezinárodních jednotek vedou po mûsíci uÏívání k toxick˘m
projevÛm. Takov˘ch dávek se pﬁi uÏívání biOxanu ale
nedá dosáhnout.

BIOXAN
OBSAHUJE V DENNÍ DÁVCE
VITAMIN A = 800 mikrog
Na tuto dávku musíte sníst:
8 KG BRAMBOR nebo 2,5 KG CH¤ESTU
nebo 2,0 KG JABLEK nebo 9 LITRÒ MLÉKA

Vitamín C:
• pﬁispívá k snadnûj‰ímu hojení ran a spálenin
• sniÏuje krevní cholesterol
• stimuluje imunitní systém v prÛbûhu virov˘ch
a bakteriálních infekcí
• chrání proti nádorovému bujení
• tlumí vznik nitraminÛ, které vznikají ve stﬁevû
z konzervaãních látek uzenin a jsou velmi
kancerogenní
• sniÏuje riziko vzniku krevních sraÏenin
• sniÏuje krevní tlak
• sniÏuje sklon k alergick˘m reakcím
• zvy‰uje úãinnost lékÛ pﬁi zánûtech moãov˘ch cest
Pﬁi vykouﬁení jedné cigarety se zniãí aÏ 100 mg vitamínu C.

BIOXAN
OBSAHUJE V DENNÍ DÁVCE
VITAMIN C = 225 mg
Na tuto dávku musíte sníst:
12 KG VEP¤OVÉHO MASA nebo 12 LITRÒ MLÉKA
nebo 2,0 KG RAJ. JABLÍâEK
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Vitamín E:
• tlumí oxidaãní dûje v buÀkách a tím pﬁispívá
k mladistvému vzhledu
• pÛsobí preventivnû proti rakovinû
• sniÏuje sráÏlivost krve a rozpou‰tí krevní sraÏeniny
• odstraÀuje únavu
• sniÏuje riziko vznikÛ infarktu myokardu a náhl˘ch
mozkov˘ch pﬁíhod
• pÛsobí preventivnû proti Alzheimerovû nemoci

BIOXAN
OBSAHUJE V DENNÍ DÁVCE
COENZYM Q10 = 15 mg
Na tuto dávku musíte sníst:
3 KG HERINGÒ nebo 4 KG BURSK¯CH O¤Í·KÒ

BIOXAN
OBSAHUJE V DENNÍ DÁVCE
VITAMIN E = 36 mg
Na tuto dávku musíte sníst:
60 KG BRAMBOR nebo 11 KG BANÁNÒ
nebo 102 LITRÒ MLÉKA nebo 45 KG VEP¤OVÉHO MASA
nebo 1,5 LITRU OLIVOVÉHO OLEJE

Koenzym Q10:
• je jedním z nejúãinnûj‰ích antioxidantÛ
• uÏívá se v situacích, kdy se oãekává nadmûrné
zatíÏení, napﬁ. zv˘‰ená tûlesná aktivita,
jarní únava, dovolená a letní období
• podporuje imunitní systém
• potlaãuje projevy alergick˘ch reakcí a astmatu
• má pﬁízniv˘ vliv na rekonvalescenci po operacích
a napomáhá hojení ran
• nejv˘raznûj‰í v˘sledky pﬁi podávání koenzymu Q10
jsou patrné u srdeãních chorob – angina pectoris,
infarkt a selhání srdce
• prokázalo se zlep‰ení stavu i u osob trpících
vysok˘m krevním tlakem, pﬁi svalov˘ch chorobách,
Alzheimerovû chorobû, vﬁedov˘ch chorobách,
roztrou‰ené mozkomí‰ní skleróze
Pro ilustraci uvádím na pﬁiloÏen˘ch obrázcích, kolik
je tﬁeba zkonzumovat potravin, abyste získali ekvivalent
antioxidativní aktivity jedné tablety biOxanu.
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MUDr. Petr Formánek
infolinka Aloe Vera: +420 777 117 006
moÏno volat: (Po – Pá od 14.00 – 19.00 hod.)

