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Čo všetko sa dozvieš 
v tomto ebooku ? 

• Ako zistíš že máš závodné telo ?

• Ako sa zbaviť prebytočnej vody ?

• Ako sa vyhnúť zadržiavaniu nadbytočnej vody ?

• Ktoré bylinky pomáhajú na odvodňovanie ?

• Ktoré potraviny pomáhajú na odvodňovanie ?

• Aký by si mal/a mat pitný režim počas leta ?

• Trojdňový odľahčený jedálniček na zbavenie sa 
nadbytočnej tekutiny v tele ktorý ti pomôže 
odstrániť ako nadbytočnú vodu a zbaviť sa 3 kíl. 



Ako zistíš že máš 
závodné telo ?

• Máš nafúknuté bruško ? Alebo sa nadmerne potíš ? Možno sa ti náročnejšie  
obúvajú topánky alebo horšie navlieka ráno prsteň na prsty, viem čo sa s 
tebou deje !!! ☺

• Určite poznáš ten pocit keď sa necítiš sama dobre a vieš že by sa ti hodilo 
zhodiť nejaké kilo alebo sa cítiš veľmi nafúknutá, poznáš to že ? Oblečenie 
ktoré ti bolo vždy pohodlné je ti zrazu tesne alebo len tak-tak ? 

• Ale ako zistíš že si zavodnená ? Večer si sa vážila a keď si to zopakovala ráno 
tak si mala o 2 kilá viac ? Sama tomu nerozumieš ? Chce sa ti plakať ? Ako je 
to vôbec možne ? Veď nič také som nejedla ? Na svedomí to ma SODÍK ! Ak 
ho primaš viac ako by si mala tak tvoje telo ho bohužiaľ nevie spracovať . 
Takže ak si deň predtým zvolila jedlá ktoré boli viac slané a napríklad aj na 
večeru tak tvoje telo bude robiť všetko preto aby dokázalo tu soľ zriediť a tým 
pádom nastáva – ZADRŽIAVANIE VODY 



Ale pozor ! Nie za 
všetko môže iba sodík !

Za naše nafúknuté bruško alebo nadmerne 

potenie môže aj veľký príjem cukrov či škrobov, 

ak sa rozhodneš večer prejesť a dáš si veľkú 

porciu hranolčekov alebo škrobov v tvojom tele 

nastane reťazová reakcia. Zvýšený prijem 

týchto dvoch látok povedie k uvoľneniu inzulínu 

a ak sa ho uvoľní veľa, môže to mat za následok 

že tvoje telo bude zadržiavať sodík i vodu !



Ako sa zbaviť 
prebytočnej vody ?

• V jednoduchosti je krása ako sa vraví, takže ak sa 
chceš vyhnúť zavodnenému telo vychutnávaj si 

jedlo a prestaň ho zbytočne prisoľovať a vyhýbaj 
sa rýchlemu občerstvenie, polotovarom, salámam, 

šunčičkám, syrom, čipsíkom a tým pádom sa 
vyhneš aj zbytočnému veľkému príjmu SOLI, 

ktoré ma na svedomí zavodnene telo !

• A čo ten biely strašiak ? ( cukor ) áno ten sa 
nachádza naozaj všade ) najlepšie sa mu vyhneš ak 

sa budeš vyhýbať sladením nápojom, cukríkom, 
čokoládkam, zákuskom, bielemu pečivu a 

cestovinám s bielej muky, radšej och nahradiť za 
kvalitne špaldové alebo celozrnne produkty !



Ako sa vyhnúť zadržiavaniu 
nadbytočnej vody ?

• Takže si to zopakujem aby sme v tom mali jasno ! POKIAL 
CHCEM ABY MOJE TELO nezadržiavalo zbytočne 
nadmerne množstvo vody tak sa budem vyhýbať týmto veciam 
: pizza, koláče, malinovky, polotovary, rýchle občerstvenie, 
nadmerne solenie, čokoládky, nezdravé zmrzliny, priveľké 
množstvo sacharidov a atď.. 

• A ak sa pustíme do procesu odvodňovania nesmieme zabudnúť 
na pitný režim lebo to je náš obrovský pomocník pri odvodnení 
organizmu !! Takže musíme dbať na to aby sme mali 
dostatočný pitný režim a ak chceme naše odvodnenie 
URYCHLIT tak je dobré aby sme zaradili bylinky do nášho 
pitného režimu ktoré pomáhajú odvodňovať naše telo.



Ktoré bylinky pomáhajú na 
odvodňovanie ?

Okrem toho že bylinky sú naozaj veľmi lacné a 
vždy dostupne tak dokážu zázraky.

Aké bylinky by sme mali zaradiť do jedálnička 
teda do nášho pitného režimu keď sa chceme 

rýchlejšie zbaviť vody v tele ? 

Praslička, brezové listy, skorocel, žihľava, 
lopúchový koreň, petržlenová vňať.



Ktoré potraviny pomáhajú 
na odvodňovanie ?

• Takže určite vás hneď napadla zelenina 
ktorá je odvodením známa a to je 

MELON a to všetky druhy, ďalej je to 
uhorka a koreňová zelenia, takže 

petržlen, zeler, paštrnák. Veľmi dobrým 
zdrojom sú aj jablka ! Ďalej sú to 

paradajky, špargľa, rukola.



Aký by si mal/a mat 
pitný režim počas leta ?

Všeobecný priemer príjmu tekutín za 
normálnych podmienok je 2 až 3 litre. Platí však, 

že :

Mladší ľudia majú piť viac, starší menej.
V teple musíte piť viac ako v zime.

V suchu počasí (nízka vlhkosť)viac, ako vo vlhku.
Pri pohybe a športe viac, ako pri odpočinku.
Pri stresových situáciách viac, ako keď ste v 

pohode.
Pri chorobe viac, ako keď ste zdravý.



Aké si výhody správneho 
pitného režimu ? 

1. Pitie vody je dobré na spaľovanie tukov. Príval vody 
spôsobuje odplavovanie tuku. Keď nie je dostatok vody na túto 
prácu, pozornosť pečene je odvádzaná od jej oveľa dôležitejšej 
práce, ktorou je spaľovanie tukov. Tiež budete prirodzene jesť 

menej, keď budete piť viac vody.

2. Pitie vody je dobré na prevenciu niektorých 
ochorení. Niektoré ochorenia, ako je únava, bolesť hlavy, svalové 

kŕče a bolesti chrbta sú spôsobené dehydratáciou.

3. Pitie vody vám pomôže vyzerať mladšie. Áno, voda je 
mýtický prameň mladosti. Voda odplavuje toxíny z kože. Ak 

správne hydratujete vašu pokožku, je žiarivá a svaly sú plné. Ak 
nepijete dostatočné množstvo vody, môžete začať vyzerať viac a 

viac ako ošumelo.

4. Pitie vody je dobré aj pre sexuálny výkon. Áno, je to pravda. 
Vaša pýcha, radosť, „sval lásky“ sa väčšinou skladá z vody, keď 

je na vrchole výkonnosti.



5. Voda je dobrá na čistenie a 
detoxikáciu. Vynaloženie množstva peňazí na 

detoxikáciu bez pitia dostatočného množstva vody 
prekazí daný účel a môže spôsobiť viac škody ako 

úžitku.

6. Pitie vody znižuje riziko vzniku chorôb akými sú 
rakovina a infarkt myokardu.

7. Pitie vody pomáha prekonávať zranenia 
rýchlejšie.

8. Pitie vody pomôže posilniť váš imunitný 
systém a psychickú vnímavosť.

9. Pitie vody dodáva energiu a zvyšuje bdelosť

10. Pitie vody vzpruží kĺby a svaly.



Zopár receptov starých materi 
na rýchle odvodnenie! 

• BYLINNÁ ZMES NA ODVODNENIE
Pôsobí najmä pri nadváhe spôsobenej nadmerným zadržiavaním vody v tele. 

Má močopudné a odvodňovacie účinky.
Potrebujeme: Po 20g vňate prasličky roľnej, vňate žihľavy, jahodového lístia, 

malinového lístia a plodu borievky.
Ako na to: Čajovú lyžičku zmesi zalejeme 1/4 litrom vriacej vody a lúhujeme 15-

20 minút. Pijeme 1 šálku každý večer, najneskôr však do 19,00 hod.

•
ČAJ Z KUKURIČNÝCH VLASOV

Nápoj podporuje tvorbu moču, tým aj odvodňuje organizmus
Ako na to: Za hrsť kukuričných vlasov zalejeme 1/2 litrom vriacej vody a 

necháme 15 minút lúhovať. Pijeme v priebehu dňa po dúškoch.

•
ZELENINOVÁ ŠŤAVA

Pomocou nej sa budeme snažiť zbaviť telo nánosov solí. Pijeme každý deň počas 
kúry.

Potrebujeme: červenú kapustu, zeler, mrkvu a petržlen
Ako na to: Denná dávka šťavy spolu činí 250ml. Z toho kapusty si od šťavíme 

150ml, mrkvy 50ml, zeler alebo petržlen 50ml. Pozor obzvlášť na zeler – ak ste 
naňho alergickí, používajte len petržlen.



Zopár receptov starých materí 
na rýchle odvodnenie! 

FAZUĽA AZUKI S TEKVICOU A KOMBU
Toto jedlo pomáha regulovať hladinu cukru v krvi najmä u diabetikov a hypoglikemikov. Pre nás je však 
dobré vedieť, že fazule zvyšujú vitalitu, obsahujú veľa cenných prvkov a najmä posilňujú činnosť 
obličiek. Preto si toto jedlo zaraďme počas diéty na tanier čo najčastejšie.
Potrebujeme: Šálku fazuliek azuki, tekvicu hokaido (môže byť aj obyčajná, alebo ju nahradíme 
petržlenom a mrkvou), niekoľko kúskov morskej riasy kombu (dostať v predajniach zdravej výživy).
Ako na to: Fazuľky namočíme cez noc alebo aspoň na 4-6 hodín. Riasy namočíme, a keď zmäknú, 
pokrájame ich na malé kúsky. Dáme do hrnca, a zalejeme vodou. Všetko varíme asi 40 minút. Tekvicu či 
inú zeleninu pokrájame na malé kúsky a pridáme k fazuľke. Má jej byť asi rovnaký pomer ako fazule. 
dosypeme morskou soľou a prikryté varíme na miernom ohni ešte asi pol hodinu. Keď sa voda odparí, 
dolejeme. Na záver pridáme trochu sójovej omáčky (bez konzervantov, napríklad Tamari). Po dovarení 
necháme jedlo ešte odstáť pod pokrievkou.

BIELA REĎKEVKA S KOMBU
Toto jedlo môžeme konzumovať denne. Pomáha odbúravať z tela usadeniny nahromadené nadmerným 
požívaním živočíšnych bielkovín a tukov, navyše má odvodňovacie účinky a pomáha odbúravať tuky. 
Jedlo ďalej užívame aj pri odtučňovacej diéte (v nasledujúcej časti).
Ako na to: Riasy kombu (dlhý kúsok) namočíme na 10 minút do vody a potom pokrájame. Dáme do 
hrnca a na ne poukladáme nakrájanú reďkev. Zalejeme vodou a prikryté varíme 30-40 minút. Nakoniec 
pridáme trochu zdravej sójovej omáčky a dovaríme 2-3 minúty až do vyparenia prebytočnej tekutiny.



Jedálniček na 3 dni 
ktorý vás zbaví 3 kíl !

Tento jedálniček odkonzultujte s vašim lekárom
alebo lekárnikom ak mate problémy s pečenou, 
obličkami, srdiečkom alebo tlakom, tak isto ak 

trpíte cukrovkou.



1 deň. 

Raňajky: Žltý (cukrový) melón 350g,biely 
grécky jogurt, kávová lyžička medu. Melón 
nakrájať, zaliať jogurtom a pokvapkať medom.

Desiata: 300 g vodného melónu, 25g mandle

Obed: Grilovaný hermelín so žltým melónom 
a rukolou. 1 hermelín (150 g) nasucho 
opečieme z oboch strán na teflónovej alebo 
grilovacej panvici. Na tanier naservírujeme 
rukolu ktorú pokvapkáme olivovým olejom, 
pridáme grilovaný hermelín a 200 cukrového 
melónu. Môžeme pridať kúsok bielkovinového 
chlebíku.

Olovrant: hydinová kvalitná šunka a 
celozrnný plátok chlebíku, uhorka šalátová ½ 

Večera: 120g kuracieho maska jemne 
opečieme na kokosovom oleji, pipravávíme si 
šalát ( ľadový šalát paradajky, uhorka a rukola, 
okoreníme, a postrašíme olivovým olejom ) 
pridáme celozrnnú žemľu

Pitie počas dňa: Počas dňa pijeme mätový čaj, 
najlepšie z čerstvej mäty a samozrejme VODU 
! 



2 deň.
Raňajky: Žltý melón 250g plus parmská šunka 
(100 g). A pridáme plátok bielkovinového 
chlebíku. 

Desiata: melón podľa výberu 350g plus orechy 
podľa chuti 30g

Obed: Kuracie prsia (150 g) na pare s plátkom 
údeného syra, orieškami (30 g) a žltým melónom 
300g). Kuracie prsia dáme do parného hrnca, na 
vrch položíme plátok údeného syra a 30 min. 
paríme. Nesolíme. Servírujeme s hrsťou orieškov 
a 1/4 cukrového melóna nakrájaného na kocky 
alebo hrubšie plátky.

Olovrant: Žltý melón (1/4), hrsť müsli, a grécky 
jogurt jogurtu.

Večera: Zeleninový šalát z ľadového šalátu, 
vodného melónu 400g ), kociek chudej šunky 
100g s dresingom. Nakrájame ľadový šalát, 
melón a chudú šunku na kocky. Jemne polejeme 
dresingom z balzamikového octu, vody a lyžičky 
medu a olivového oleja !

Pitie počas dňa: Počas dňa pijeme medovkový 
čaj, najlepšie z čerstvej medovky. A VODU !!!



3 deň. 
Raňajky: Červený melón (350 g) s mozarellou (125 g). A pridáme plátok 
bielkovinového chlebíku 

Desiata: Červený melón 350g plus oriešky 35g a dve lyžice plnotučného 
jogurtu 

Obed: Rizoto (150 g trojfarebná ryža) so žltým melónom (1/4), cibuľou, 
čiernymi olivami (20 polovičiek), rastlinnou šľahačkou (3 polievkové lyžice) a 
parmskou šunkou (100 g). Ryžu uvaríme v jemne osolenej vode. Na olivovom 
oleji do ružova opražíme stredne veľkú nakrájanú cibuľu. Pridáme ryžu, čierne 
olivy, nakrájanú parmskú šunku a 3 polievkové lyžice j rastlinnej šľahačky. 
Zamiešame a dáme na tanier. Na vrch dáme kocky nakrájaného žltého melónu.

Desiata: bielkovinový chlebík plus hydinová kvalitná šunka 50g plus šalátová 
uhorka 

Večera: Šalát so žltým melónom (1/4), údeným syrom (100 g) a rybím filé na 
pare (120 g). Na pare (v parnom hrnci, alebo v paráku) paríme 1/2 hod. rybie 
filé (z tresky). Môžeme ju jemne osoliť. Hotovú rybu nakrájame na kocky, 
pridáme na kocky alebo plátky nakrájaný údený syr (napríklad Kolibu) a na 
kocky nakrájaný žltý melón. Môžeme pridať dva kúsky bielkovinového 
chlebíku 

Pitie počas dňa: Počas dňa pijeme levanduľový čaj s Earl Grey čiernym čajom 
(pripravíme si klasický čierny Earl Grey čaj, pridáme levanduľu a zalejeme 
horúcou vodou) najlepšie z čerstvej levandule. A VODU !!!



Držím palčeky a už 
teraz sa môžeš tešiť 
ako sa budeš cítiť 
ľahšie a lepšie ☺

CREDIT 

https://schudnut-ako.webnode.sk

https://fitshaker.sk/ 

https://www.moda.sk/


