
SUPLEMENTY SPECJALNE

A) Idealna dieta i  Efekt jo-jo
Dobra i skuteczna dieta jest:

 ♦ smaczna i dobra dla zdrowia,
 ♦ uczy osobę będącą na diecie komponowania posiłków, 
ułatwiających utrzymanie prawidłowej masy ciała i zdro-
wia,

 ♦ jest względnie tania i przyjemna do stosowania,
 ♦ nie powoduje uczucia głodu i zmęczenia,
 ♦ powoduje utratę masy ciała i centymetrów w zaplanowa-
nych obwodach (talia, uda, brzuch).

Większość diet zakłada, że nadmiar tego, co nie zostanie spa-
lone poprzez ćwiczenia odkłada się na brzuchu jako nadmiar 
tłuszczu. Jeżeli więc chcemy zrzucić nadwagę, to należy albo 
jeść mniej, albo więcej ćwiczyć. Proste, nieprawdaż? Tak! Ale 
tylko w teorii, nie w praktyce. Po pierwsze takie podejście nie 
rozwiąże problemu, dlaczego jemy za dużo (albo ćwiczymy za 
mało), a po drugie nie sprawdza się w życiu.

ROZWAŻMY PROSTE PRZYKŁADY.
Jabłko zawiera około 100 kalorii, jeśli więc przez rok jemy 
jedno jabłko dziennie mniej, stracimy 100x365=36 500 kcal.  
0,5 kg tłuszczu to 9 000 kalorii, czyli po roku stracimy 
36 500:9 000 = 4 kg, po pięciu latach 20 kg, po dziesięciu 40 
kg, a po dwudziestu latach znikamy zupełnie! A to wszystko 
dzięki jedzeniu jednego jabłka mniej dziennie.
Przyczyna, dlaczego teoria zsumowania kalorii nie sprawdza 
się, to klucz do tego, co nie jest uwzględniane przez więk-
szość diet kontrolujących ilość kalorii. Tym brakującym ogni-
wem jest metabolizm.
Metabolizm to proces przemiany „paliwa” zawartego w po-
karmie na energię, która może być zużyta przez organizm. 
Ludzie różnią się znacząco co do swoich zdolności zamiany 
pokarmów w energię. Osoby o bardzo dobrym wysokim me-
tabolizmie prawie cały spożyty pokarm zamieniają na energię 
– osoby te mają szybki metabolizm.
Osoby mające wolny metabolizm mniej pokarmu zamieniają 
na energię, a więcej magazynują w postaci tłuszczu (więcej 
energii zostaje zamienionej na tłuszcz). Większość osób z nad-
wagą i otyłych ma wolniejszy metabolizm niż ludzie szczupli. 
Jednym z największych problemów  dotyczących diet o dużej 
redukcji kalorii poniżej 1 500 kcal jest fakt, że nasz organizm 
spostrzega te redukcję jako zagrożenie i obniża poziom meta-
bolizmu o mniej więcej 40%.

B) Konsekwencje obniżania metabolizmu.
Sprawność metabolizmu wynosi 100% przy diecie dostarcza-
jącej 2 000 kcal, gdy całość energii z pokarmu zostaje zużyta 
przez organizm (ruch, ciepło).
Jednak aktywność fizyczna zwiększa zapotrzebowanie na 
energię i organizm w celu jej uzupełnienia uruchamia spalanie 
tłuszczu zapasowego, dostarczając brakujące kalorie – szczu-
plejemy.

Na skutek braku ruchu i zbyt małej kaloryczności spożywa-
nego przez dłuższy czas pożywienia z czasem spadek tempa 
metabolizmu organizmu może dochodzić do 60% wartości 
normalnej. Jeżeli przy takim spadku metabolizmu rozpocznie-
my dietę od tych samych 2 000 kcal co w pierwszym przypad-
ku, organizm będzie zachowywał się inaczej.
Organizm nie spali więcej niż 60% kalorii z pożywienia (to 
właśnie oznacza spadek metabolizmu/tempa przemiany ma-
terii o 60%) pozostałe 40% zmagazynujemy w postaci tłusz-
czu jak zapasowe źródło energii – tyjemy.
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C) Efekt jo-jo
Nie można dopuszczać do spadku metabolizmu – pomo-
gą w tym ćwiczenia, właściwa dieta, odpowiednio dobrane 
składniki pokarmowe w myśl zasady „All in one”.
Gdy nie zadbamy o odpowiedni poziom metabolizmu, zadba 
o nas efekt jo-jo.
Efekt jo-jo polega na tym, że im częściej podejmujemy próby 
odchudzania się, tym bardziej wydłuża się okres, w którym 
dochodzimy do zaplanowanej wagi, a skraca się okres, w któ-
rym następuje powrót do poprzedniej wagi. Przypomina to 
zasadę działania jo-jo.
Tu niezbyt odkrywcza, ale z drugiej strony sensacyjna wiado-
mość! Efekt jo-jo nie zależy od zastosowanego preparatu na 
odchudzanie, ale wyłącznie od tempa utrzymywanego meta-
bolizmu (wzajemnej relacji pomiędzy dietą a wysiłkiem).

D) Elementy odżywcze. Regulacyjne składniki odżyw-
cze programu „All in one”

Grejpfrut
Podnosi on odporność, zapobiega miażdżycy, pielęgnuje ścia-
ny naczyń krwionośnych, zwiększa przyswajalność wielu wi-
tamin, działa przeciwdrożdżakowo i kontroluje apetyt. 
Badania dowiodły, że skutecznie zwalcza około 800 gatunków 
bakterii i wirusów i ponad 100 gatunków grzybów. Mecha-
nizm działania polega na niszczeniu przez czynne składniki 
wyciągu z grejpfruta błony  komórkowej i przez to trwale 
uszkadza łańcuchy oddechowe wielu mikroorganizmów cho-
robotwórczych.
Wyciąg z grejpfruta zwalcza bakterie Helicobacter pylori towa-
rzyszącym wrzodom żołądka i dwunastnicy. Stosowany jest 
w typowych infekcjach układu oddechowego (bakteryjnych 
i wirusowych). 
Działa również bardzo dobrze na drożdże z gatunku Candida 
albicans. Stosowany w zalecanych dawkach nie osłabia przyja-
znej flory bakteryjnej.
Duża zawartość bioflawonoidów i witaminy C czyni preparaty 
z grejpfruta silnymi przeciwutleniaczami. 
Ocet winny – aktywizacja przemiany materii
Znany od tysiącleci ocet winny poprawia formę i utrzymu-
je w zdrowiu. Ostry aromat octu kojarzy się z pachnącymi 
ziołami, przypomina zapach szczawiu i mniszka. Przypomi-
na te beztroskie spokojne czasy, kiedy to zmysły reagowały 
w pierwszej kolejności bardzo intensywnie i pozytywnie na 
to, co dawała natura. Już po paru dniach spożywania produk-
tów z tym „kwaśnym składnikiem czujemy się lepiej i mamy 
więcej energii”. Odbiera on w sposób definitywny odczuwal-
ny apetyt na słodycze i zmniejsza łaknienie. 
Ocet winny stymuluje naszą przemianę materii, co jest bardzo 
zdrowe nie tylko dla przewodu pokarmowego i trawienia, ale 
również dodaje energii i wzmacnia cały organizm. Ocet win-
ny pobudza wzmożone wydzielanie śliny (myśl o czymś kwa-
śnym powoduje ślinotok). W ślinie znajdują się enzymy, które 
są niezbędne do rozkładu cząstek cukru i skrobi na łatwe do 
wykorzystania przez organizm cukry proste.
Bez tych enzymów nie moglibyśmy wykorzystywać energety-
ki węglowodanowej. Rozpoczęty „smakowy” proces w jamie 
ustnej kontynuowany jest w jelicie cienkim, gdzie wydziela-
ne są enzymy niezbędne do rozkładu białka na aminokwasy 
oraz do spalania i trawienia tłuszczów. Taki rodzaj pobudzania 
sprawia, że wszystko jest łatwiej trawione, lepiej przyswajalne 
i wykorzystywane. Ocet wspomaga naszą przemianę materii 
w najważniejszych punktach.
Większość biochemicznych przemian składników, które mają 
miejsce w naszych organizmach, przechodzi przez fazę pro-
duktu pośredniego, jakim jest kwas octowy.
Gdy zjemy 1 g tłuszczu, organizm wytworzy z niego 2 g kwasu 
octowego w celu dalszego jego przetworzenia lub przekształ-
cenia.
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Z 1 g węglowodanów powstaje 0,6 g kwasu octowego. Białka 
rozkładane są na aminokwasy, z 1 g aminokwasów powstaje  
0,3 g kwasu octowego.
Przeciętnie w wyniku spożywania zbilansowanej diety w na-
szym organizmie powstaje około 100 g kwasu octowego. 
W przypadku wyjątkowo tłustej diety ilość ta może być więk-
sza. Kwas octowy jest w powyższym sensie „siłą napędową” 
naszego metabolizmu. Bez jego obecności wszystko uległoby 
zniszczeniu. 
Spożywanie octu oznacza dodatkową dawkę tego cennego 
„swoistego eliksiru” i wsparcie licznych biochemicznych pro-
cesów, które są regulowane przez  wyprodukowany w orga-
nizmie własny kwas octowy. 
Procesy przemiany w organizmie nie obejmują tylko przemian 
tłuszczów, węglowodanów czy białek. Dotyczą one rów-
nież witamin i minerałów. Sprawne zaopatrzenie organizmu 
w składniki mineralne jest niezbędne dla wielu przebiegają-
cych w nim procesów metabolicznych, w tym w dużym stop-
niu do jego regeneracji.
Wiadome jest, jak ważny jest wapń do budowy kości, potas 
niezbędny do usuwania nadmiaru wody i odpowiedzialny za 
siłę mięśni czy żelazo niezbędne do transportu tlenu we krwi. 
Kwas octowy poprawia zwiększenie kwasowości pożywienia, 
pomaga lepiej uwalniać te minerały z ich trudno przyswa-
jalnych związków, powodując lepsze ich wykorzystywanie 
przez organizm.
Naturalna obecność octu we krwi przynosi również korzyści 
z oczyszczania naczyń krwionośnych ze złogów wapiennych 
(kwaśny ocet w pewnym sensie rozpuszcza je). Zawartość 
octu we krwi jest najwyższa około 2 godzin od spożycia, a po 
3 godzinach osiąga poziom wyjściowy.

Kwasowy aromat octu zwiększa apetyt na zdrowe pokarmy: 
warzywa, owoce, które są źródłem kolejnych porcji antyutle-
niaczy i błonnika.

Lecytyna – jest źródłem choliny, która działa jako silny śro-
dek lipotropowy, tzn. zapobiega odkładaniu się tłuszczy i cho-
lesterolu w wątrobie. Jeśli wątroba jest nadmiernie obciążo-
na przez tłuszcz i cholesterol, upośledzeniu ulegają liczne jej 
funkcje (jak np. detoksykacja, metabolizm, produkcja żółci 
itd.), co negatywnie odbija się na całym organizmie.

Jod – jest składnikiem hormonu tarczycy. Jest niezbędny do 
jej prawidłowego funkcjonowania. Odpowiedni poziom jodu 
w diecie jest konieczny do zapewnienia prawidłowych proce-
sów termogenezy. Przy niskim poziomie jodu w organizmie 
spada przemiana materii i metabolizm. 

Witamina B6 – jest niezbędnym koenzymem w wielu pro-
cesach organizmu, między innymi w metabolizmie amino-
kwasów, tłuszczów, węglowodanów, hormonów i choleste-
rolu oraz syntezie neuroprzekaźników i hemoglobiny. Bierze 
udział w reakcjach metylowania i transportu i wielu innych.

Piśmiennictwo:
1. „The Fat Burner Diet”, Patric Hofford & Pridged Woods, I.O.N. Press 1992
2. „Teoria i Metodyka Ćwiczeń Relaksująco-Koncentracyjnych”, pod red. Stanisława Groch-

mala, PZWL 1986
3. „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej”, pod red.  

W. Z. Traczyka i A. Trzebskiego, PZWL 2009
4. „Ocet dobry dla zdrowia”, Margot Hellmi B., KDC 2010
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BILANS ENERGETYCZNY ORGANIZMU 
Oznacza różnicę pomiędzy ilością energii uzyskiwanej przez 
organizm w postaci przyswajalnych składników energetycz-
nych pokarmu a ilością energii wydatkowanej przez ustrój 
w określonym czasie. Zwykle pojęcie bilansu energetycznego 
odnosi się do jednej doby (24 h).
Bilans energetyczny jest wyrównany, kiedy obie jego strony 
są równe (praktycznie kiedy różnice między nimi nie przekra-
czają 200 kJ/24 h), dodatni, gdy wartość energetyczna spo-
żytego pokarmu przekracza wydatkowanie energii, ujemny 
w sytuacji odwrotnej. 

 ♦ Ciekawe:
W warunkach ścisłego przestrzegania równowagi bilansu 
energetycznego wahania masy ciała sięgają 1-2 kg/24 h. Jeśli 
jednak w ciągu dłuższego czasu (miesięcy) wahania masy ciała 
nie przekraczają 2 kg, można przyjąć, że bilans energetyczny 
organizmu jest wyrównany. Minimalna liczba pomiarów masy 
ciała niezbędna do oceny bilansu energetycznego wynosi 4-5 
pomiarów w ciągu 6 tygodni.

Można w przybliżeniu wyliczyć, że u człowieka z przeciętnym 
zapotrzebowaniem energetycznym wynoszącym 2000-3000 
kcal/24 h stałe przesunięcie bilansu energetycznego w stronę 
dodatnią zaledwie o 3%, powoduje w ciągu roku wzrost masy 
ciała o 3-4 kg, a wciągu 10 lat 30-40 kg.

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII
Nazywa się nią tempo metabolizmu w ustroju człowieka 
pozostającego w warunkach zupełnego spokoju fizycznego 
i psychicznego, komfortu cieplnego, nie mniej niż 12 godzin 
po ostatnim posiłku, wkrótce po co najmniej 8 godzinach 
snu. 
Około 1 ⁄4 przemiany podstawowej zużywa układ nerwowy, 
około 1 ⁄5 – wątroba, 1 ⁄15 – nerki, 1 ⁄15 – serce. Pozostałe zaś 
40% całego wydatku energetycznego związane jest z meta-
bolizmem mięśni szkieletowych, innych narządów trzewnych, 
układu oddechowego, kostnego, skóry i innych. 
Podstawowa przemiana materii jest wielkością względnie sta-
łą u ludzi w jednakowym wieku i jednakowej płci. Na wielkość 
podstawowej przemiany materii wpływają rozmiary ciała, 
wiek, płeć oraz temperatura ciała, także w zakresie jej wahań 
fizjologicznych. 

 ♦ Ciekawe:
Zmiana temperatury ciała o 1o Celsjusza niezależnie od przy-
czyny powoduje zmianę tempa metabolizmu o około 13%.

SPECYFICZNE, DYNAMICZNE DZIAŁANIE POKARMU
Spożycie pokarmu powoduje zwiększenie tempa metabo-
lizmu niezależnie od procesów trawienia i wchłaniania pro-
duktów trawienia. Efekt ten został nazwany specyficznym, 
dynamicznym działaniem pokarmów. Nazywa się go również 
cieplnym efektem posiłku lub posiłkowym wzrostem wytwa-
rzania ciepła.
Nie jest pewne, czy ten cieplny efekt pokarmów o równym 
składzie jest rzeczywiście równy.
Wiadomo jednak, że odmienny jest przebieg w czasie, wzrost 
tempa metabolizmu po przyjęciu posiłku węglowodanowego, 
białkowego lub tłuszczowego.
Efekt występuje najszybciej po spożyciu posiłku węglowoda-
nowego, natomiast najdłużej utrzymuje się po posiłku białko-
wym. Wzrost tempa metabolizmu występuje w ciągu 30-60 
minut po spożyciu posiłku i może utrzymywać się przez kilka 
do kilkunastu godzin.

 ♦ Ciekawe:
Z badań wynika, że u ludzi pozostających na diecie wysokobiał-
kowej Podstawowa Przemiana Materii jest około 6% wyższa 
niż w warunkach diety o znacznie mniejszej zawartości białka.

WPŁYW TEMPERATURY OTOCZENIA NA TEMPO 
PRZEMIANY MATERII
Obniżenie temperatury otoczenia powoduje wzrost tempa 
przemiany materii.
Jest to następstwem:
– odruchowego wyzwalania termoreceptorów skóry (re-

ceptory zimna)
– Wzrostu napięcia mięśni szkieletowych
– Drżenia mięśniowego
– Wydzielania hormonów o działaniu kalorygennym (w 

niskiej temperaturze otoczenia wzrasta wydzielenie 
i poziom we krwi adrenaliny oraz hormonów tarczycy).

 ♦ Ciekawe:
Im mniejsza jest podstawowa przemiana materii, tym gorsza 
jest tolerancja przez organizm niskiej temperatury otoczenia.

Powtarzanie wysiłków fizycznych oznacza zwiększenie ogól-
nej aktywności ruchowej człowieka w ciągu każdego tygodnia, 
miesiąca, lat. Zwiększenie aktywności ruchowej wywiera 
z kolei głęboki wpływ na metabolizm, jego regulację (m.in. na 
metabolizm tłuszczów), na czynności układu oddechowego, 
krążenia itd. Zmiany te są szczególnie interesujące z punktu 
widzenia zdrowia człowieka.

ALL IN ONE,  
TY I WSZYSTKO, CO POTRZEBNE  

DO KONTROLI MASY CIAŁA
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TRENING FIZYCZNY 
(zaplanowana, regularna i różnorodna aktywność ruchowa)
Z jednej strony zwiększa sprawność wielu mechanizmów 
adaptacyjnych dzięki zmianom, jakie wywołuje na różnych po-
ziomach organizacji strukturalnej i czynnościowej organizmu. 
Podnosi też zdolność człowieka nie tylko do wykorzystywa-
nia wysiłków podczas aktywności fizycznej, ale także różnych 
czynności życia zawodowego i osobistego.
Z drugiej strony taki rodzaj nasilonej aktywności ruchowej 
wywołuje w organizmie inne rozległe zmiany morfologicz-
ne, biochemiczne i fizjologiczne. Współdecyduje o poziomie 
zdrowia. Należy tu wspomnieć o wpływie systematycznego 
treningu fizycznego na całą sferę psychiczną człowieka. 

 ♦ Ciekawe:
Wyniki badań psychologicznych wskazują wyraźnie, że syste-
matyczna aktywność ruchowa prowadzi do zmniejszenia lęku 
i głębokości stanów depresyjnych, poprawy snu i jego obrazu 
fizjologicznego (fazy snu). Poprawia też wyraźnie subiektywną 
ocenę samopoczucia.

NASILONA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA jest jednym 
z nielicznych, znaczących i zdrowych sposobów zapobiegania 
otyłości i środkiem skutecznie wspomagającym odchudzanie 
i leczenie otyłości. 
Systematyczne wykonywanie wysiłku fizycznego prowadzić 
może do redukcji ilości tłuszczu gromadzonego w tkance 
tłuszczowej, dzięki zwiększeniu ilości wydatkowej przez or-
ganizm energii. 
Oczywiście zmiany masy tkanki tłuszczowej osiągane w rezul-
tacie nasilonej aktywności ruchowej zależą od drugiej „stro-
ny” bilansu energetycznego organizmu, czyli energii dostar-
czonej w pożywieniu. 
Skojarzone działanie wysiłków fizycznych i diety niskokalorycz-
nej przynosi znacznie lepsze rezultaty i wiele więcej korzyści 
zdrowotnych w porównaniu ze stosowaniem tylko samej diety 
niskokalorycznej. Dotyczy to zarówno profilaktyki, jak i lecze-
nia otyłości. Przede wszystkim połączenie wysiłku fizycznego 
i diety umożliwia osiągnięcie pożądanego długotrwałego efektu 
przy mniejszym ograniczeniu ilości spożywanych pokarmów 
(kaloryczności pożywienia). Poprawia to znacznie szanse na po-
krycie zapotrzebowania organizmu na takie niezbędne składni-
ki jak białko, witaminy, sole mineralne, w tym żelazo.

 ♦ Ciekawe:
Stwierdzono, że przy zastosowaniu tej samej, dobrze zbilan-
sowanej diety niskokalorycznej u ludzi wykonujących wysiłek 
fizyczny obserwowano mniejszą utratę zasobów białkowych or-
ganizmu, przy jednocześnie takiej samej utracie tłuszczu, w po-
równaniu do grupy ludzi prowadzących mało aktywny tryb życia.

Intensywność wysiłków i czas ich wykorzystywania są ze sobą 
ściśle powiązane, chociaż każda z tych cech aktywności fizycz-

nej ma znaczenie niezależne z punktu widzenia efektów. Efek-
ty te są tym większe, im większa jest intensywność wysiłku 
i im dłużej (w pewnych granicach) on trwa na tym poziomie. 
Podobne efekty można uzyskać przez różne kombinacje tych 
parametrów, np. zwiększenie intensywności i skrócenie czasu 
trwania wysiłku lub na odwrót.
Częstotliwość zajęć aktywności fizycznej nie powinna być 
mniejsza niż 2-3 razy w tygodniu. Zajęcia ruchowe powta-
rzane 3 razy w tygodniu przynoszą efekty istotnie większe niż 
te powtarzane 2 razy w tygodniu. Natomiast różnica między 
efektami zajęć powtarzanych 4-5 razy w tygodniu, a powta-
rzanym 3 razy w tygodniu jest już znacznie mniej istotna.

 ♦ Ciekawe:
Najważniejszą przyczyną, dlaczego ćwiczenia fizyczne sta-
nowią klucz do schudnięcia jest fakt, że wpływają one na 
tempo metabolizmu. Ćwiczenia fizyczne o odpowiedniej, 
optymalnej intensywności zwiększają tempo metaboli-
zmu. Poziom zwiększonego metabolizmu utrzymuje się 
jeszcze przez 15 godzin po zakończeniu ćwiczeń. Póź-
niej stopniowo opada i uzyskuje poziom wyjściowy po ok.  
2 dniach odpoczynku od zakończenia wysiłku.

BEZCZYNNOŚĆ RUCHOWA
Nie trzeba mieć doktoratu z fizjologii człowieka, aby wie-
dzieć, czym może się to skończyć.
W przypadku ograniczenia wykonywania ćwiczeń fizycznych 
i unikaniu stanów wysiłkowych mamy do czynienia z przewa-
gą bezczynności ruchowej.
Bezczynność ruchowa – hipokinezja praktycznie w ciągu kilku-
dziesięciu godzin zapoczątkowuje szereg niekorzystnych zmian 
w organizmie. Dochodzi do obniżenia sprawności i wydolności 
układu krążenia, układu oddechowego, gospodarki wodno-
-elektrolitowej, układu nerwowo-mięśniowego, przejawiające-
go się obniżeniem wydolności fizycznej i koordynacji ruchowej.
Upośledza się tolerancja glukozy, następuje zmiana składu cia-
ła (wzrasta ilość tłuszczu, spada masa mięśniowa), następuje 
utrata wapnia i demineralizacja kości. Pojawiają się kłopoty ze 
snem, spada tolerancja na stres, wzrasta wrażliwość na hałas. 
Podnosi się ogólny poziom rozdrażnienia. Koszmar!!!
Podsumowując, organizm nie odnosi żadnych korzyści z dłuż-
szego stanu bezczynności ruchowej.
Japońskie przysłowie mówi: „Człowiek, który raz dziennie się 
nie spoci, nigdy nie będzie zdrowy”.
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3. „Teoria i Metodyka Ćwiczeń Relaksująco-Koncentracyjnych”, pod red. Stanisława Groch-

mala, PZWL 1986
4. „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej”, pod red. W. Z. Tra-

czyka i A. Trzebskiego, PZWL 2009
5. „Uzdrawiająca moc witamin, minerałów i ziół”, Przegląd Reader’s Digest 2000
6. M. T. Murry, J. Piwzorno, L. Piwzorno „Encyclopaedia of Healing Foods”, Piatkus 2008
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