Zhubnout může opravdu každý, tvrdí zakladatelka společnosti FITKŮSTKA s.r.o., profesionální lektorka oblíbených redukčních kurzů Ing. Jana Platilová, která se snižování
hmotnosti, redukčním kurzům a chutným jídelníčkům věnuje v Českých Budějovicích už
více jak 15 let. „Hubnutí musí být jednoduché, pohodové, praktické na dodržování, chutné
a bez zbytečných zákazů. Jen tak zhubnete, protože se naučíte jíst optimální porce
všeho a po zhubnutí si váhu jednoduše udržíte“.
Jak tedy vypadá takový jídelníček?
Prakticky. Když ho klienti dostanou do
ruky, velmi se jim líbí a jsou spokojeni.
Je skutečně sestavený z jídel, která mají
rádi, stylem jak vaří pro rodinu, co jim
chutná a kde nakupují. Při jeho propočtech si dávám velmi pečlivě záležet, aby
to byl originál, přesně dle přání klienta.
Za celou svoji dosavadní praxi jsem nevytvořila stejný jídelníček a to pracuji
i s klienty, kteří potřebují jídelníček bez
laktózy, lepku, vajec či jiných alergenů.
To je jistě velmi náročné,
z čeho vycházíte?
Parametrů pro vypracování a správného propočtu jídelníčku je mnoho. Důležitá je vstupní konzultace, množství
% tuku, % svalové hmoty, vody v těle,
metabolický věk, životní styl, preferované chutě, stravování v průběhu dne
(jídelna, restaurace, oběd doma), zdravotní stav, sportovní aktivity, medikace.
Pokud všechny tyto faktory zohledníte
v jídelníčku, je hubnutí téměř zaručené.
Doporučujete nějaké doplňky
výživy a náhražky stravy?
Zásadně ne. Jsem nezávislá, nedoporučuji a nepodporuji žádné doplňky
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výživy ani náhražky stravy. Je to pouze
dočasná záležitost. Pokud budete mít
štěstí, zhubnete za měsíc 6 kg, ale naberete je ihned zpátky ve formě tuku. Je to
z toho důvodu, že se nenaučíte jíst běžné jídlo, ale náhražky jídel. Mým cílem
je, aby klienti klidně jedli i svíčkovou
s knedlíkem, ale věděli, kolik mohou
sníst. Pak mohou jíst vše a nepřiberou.
Zákazy, omezování, příkazy jsou hlavním problém redukčních diet.
Vaše redukční kurzy jsou velmi
oblíbené, jak to na nich vypadá?
Především je tam skvělá atmosféra. Já se
na ně vždy velmi těším, protože se tam
sejde parta lidí, kteří chtějí zhubnout a
pracovat na sobě. Mým úkolem je motivace, správný jídelníček pro každého
klienta na míru a cvičení, přizpůsobené
každému dle jeho možností. Kurzy začaly nyní v září a jsou tříměsíční. Další budou samozřejmě hned po Novém roce.
Spolupracujete také s centrem
duševního a tělesného zdraví
Labyrint…
Garantem Labyrintu je MUDr. Kalná,
psychiatrička. Naším cílem je přivést lidi
do psychické pohody, spolu s dalšími

skvělými terapeuty. Já mám na starost
opět jídelníčky pro osoby, které užívají
psychofarmaka. Ta ovlivňují metabolismus tuku a cukru v těle. Na jedné straně jim velmi pomohou, na druhé straně
mohou zvýšit jejich hmotnost – je to jejich vedlejší účinek. Nejlepší kombinace
je všechno dohromady. Správně zvolená medikace, dobře nastavený jídelníček, kila dolů a dobrá nálada je zpět.
Co byste doporučila lidem, kteří
potřebují zhubnout?
Především to, aby se rozhodli zhubnout
kvůli sobě a nebáli se toho. Hubnutí,
pokud Vám jídelníček chutná, je skutečně zábava, není o zákazech, hladu
a omezování. Je to rozhodnutí, které
zlepší váš život jenom k lepšímu, k radosti z pocitu, že si konečně můžete
obléct vše, aniž byste se ohlíželi na proporce postavy.
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