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Baby och barn

�

Examenserbjudande!Examenserbjudande!

225 % rabatt5 % rabatt
på valfri vara!på valfri vara!
Ta med annonsen!Ta med annonsen!

KlänningKlänning
ffrånrån DieselDiesel

Det ultimata 
solskyddet för de 
minsta: Badkläder 

från Sunblock!!

Barn- & ungdomskläder, upp till 16 år

Coola kläder 
från Diesel och Vingino!

TT--shirtshirt
frånfrån DieselDiesel

JJeanseans
från Vinginofrån Vingino

Visst är det en under-
bar årstid vi har nu.  
Helt plötsligt har man 
en massa energi.

Och på den dagliga 
promenaden möts vi av 
löpsedlarna: ”I form till 
Beach 2008” med tips 
på snabba lösningar 
för att komma i bikinin 
eller badbyxan. Proce-
durer som måste göras 
om år efter år. 

Kanske det nu är 
dags att göra en större 
satsning med långvarig 
effekt – en livsstils-
förändring. Du kan få 
resultat som du kan 
behålla.

En bra start är att sätta upp 
mål med sin livsstilsföränd-
ring – varför vill du ändra 
exempelvis dina matvanor? 
Kanske för att du skulle må 
bättre både fysiskt och psy-
kiskt om du gick ner i vikt? 
Den tuffa sanningen är att 
om man väger för mycket ris-
kerar man att bli sjuk.

Men eftersom alla har olika 
anlag och vanor så varierar 
riskerna mycket från person 
till person. Om man skulle 
tro media så skulle alla män-
niskor kunna vara smala och 
smärta. Men det är lika natur-
ligt att våra kroppar ser olika 
ut som att våra ansikten gör 
det. Alla kan inte bli smala, 
men många väger mer än de 
mår bra av. 

Det kan vara bra att veta att 
risken för många sjukdomar 
minskar redan när man gått 
ner 5 % i vikt. Det motsvarar 

att gå ner från 100 kg till 95 
kg, eller från 80 kg till 76. Så 
heja på om du redan kommit 
igång - du har redan uppnått 
något värdefullt!

Vi har vanor
Vi människor har olika vanor. 
Våra vanor har vi skapat 
beroende på vad vi tycker om 
att göra och vilka möjligheter 
vi har. Trivs man med och 
har råd att köra bil, tar man 
troligen bilen, även om det är 
kortare sträckor. 

Att ändra vanor betyder 
ofta att börja med något som 
inte automatiskt känns lika 
bra och naturligt som det 
”gamla”. Men, det som känns 
motigt i början kan bli just 
den vana som du senare inte 
vill vara utan. 

Ge dig själv chansen att 
upptäcka nya sätt att äta och 
röra på dig!

Så funkar kroppen
Om man börjar röra på sig 
mer än i nuläget, utan att sam-
tidigt börja äta eller dricka 
mer, tas energin som behövs 
när du rör på dig från ditt 
reservlager. Men om du äter 
lika många kalorier (mått på 
energi i maten) som du gör av 
med står du stilla i vikt. Äter 
du fler kalorier än du gör av 
med sparar kroppen dem i sitt 
reservlager och du går upp i 
vikt. Om du gör av med fler 
kalorier än du äter, kommer 
kroppen att ta av reservlagret 
och du går ner i vikt. Visst är 
det enkelt – i teorin.

Hur ska jag göra?

När du börjar äta mindre 
kalorier och röra på dig mer 
kommer du att gå ner i vikt. 
Om du ser till att gå ner lång-
samt i vikt hinner kroppen 
vänja sig och du upplever 
inte viktnedgången som lika 
påfrestande. Det är lagom 
för de flesta att gå ner ca ½ 
kg i veckan. Det innebär en 
minskning av energi från 
maten med 500 kalorier per 
dag eller att göra av med ca 
500 kalorier mer än maten 
innehåller.

För att lyckas på sikt behö-
ver man äta så att man orkar 
med sitt dagliga liv, får lust 
att röra på sig mer och kan 
få i sig de näringsämnen man 
behöver. Ibland behöver man 
också unna sig det som man 
tycker allra bäst om, även om 
det innehåller många kalorier. 
Man kan äta allt, men inte 
alltid – och inte hur mycket 
som helst. 

”Lyssna till 
kroppens sig-
naler”.

Lycka till!

Ann-Sofie Jonsson
Hälsopedagog, Friska Tag

Ny livsstil med Friska Tag

Boka valfri 60 min. 
ansiktsbehandling och få 
omformning av bryn 
på köpet (värde 130:-).
Gäller t.o.m v.32

Sommarerbjudande

Fixa sommarkänslan!
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