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Szeretnél egészségesen kiegyensúlyozottan enni, anélkül, hogy görcsölnöd kellene a
súlyodon, és a velejáró betegségeken? 

Nehéz munka mellett odafigyelni az egészséges táplálkozásra, mert a szupermarketek
széles választéka és hozzá millió különféle tanács körbe vesz. Mit egyenek a gyerekink és
Mi, hogy egészségesek maradjunk?

Anélkül, hogy drasztikus életmódváltásba kezdj, most bemutatok egy működő módszert,
mellyel boldogabb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb és pénztárca kímélő leszel.
Tartalmas 24 oldalas töményt tudást írtam meg számodra, és hozzá 29. oldalas
szénhidrát csökkentett receptes e-bookt.

Ebben az e-bookban rávilágítok a táplálkozás történelemre, melyben a több 1000 éve
kialakult emésztőrendszerünkre ható étkezésünk gyökereiben változott meg. Hiszen az
étkezésünkben nagy zűrzavart kavarnak az iparágak és a gazdaság, ezáltal megjelentek a
legfőbb halálozási okok a szív és érrendszeri betegségek. 

Ebből a zűrzavarból szeretnélek kivezetni és számos orvos professzor írásait is belevonva
bebizonyítani Neked, hogy mi a helyes táplálkozás. 

Az E-bookban több mint 50 oldalon szerepel:

·Táplálkozás történelmünk 20. század előtt
·20. század utáni orvosok és táplálkozási tudósok tanulmányai és a gazdaság
ellentéte
·Legegészségesebb táplálkozás a modern világunkban alátámasztott tudományos
bizonyítékokkal
·Mely szénhidrátokat, zsírokat, fehérjéket, vitaminokat, és ásványi anyagokat
szükséges fogyasztanunk?
·Hogyan működik a gyomrunk és az agyunk?
·Milyen mozgásformákat csinálhatunk? Részletes edzés tervvel leírom.
·Csökkentett szénhidrát és zsírtartalmú egészséges desszert és egyéb receptek.
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Bemutatkozás

Guj Péterné Juhász Andreának hívnak, Okleveles vegyész, Fitoterapeuta, Kineziológus és
Natúr kozmetikum készítő szakember vagyok. Célom, hogy segítsek stresszmentes
életet kialakítani, és gyógynövényekkel és megfelelő natúr kozmetikumokkal megőrizni
a természetes szépséget és egészséget. Eddig a rendelőben segítettem a hozzám
fordulókat, azonban a mai helyzet állása miatt a tudásommal szeretném segíteni a
távolabbi embereket is.

2009-ben lettem vegyész, mikor komoly pajzsmirigy túlműködést diagnosztizáltak
Nálam. Egy év gyógyszeres kezelés után teljesen rendbe jöttem. Azonban a páromnak
Agyvelő és Agyhártya gyulladása lett, emiatt hetekig-hónapokig tartó stressz hatása
alatt voltam. Amikor a párom jobban lett és teljesen felgyógyult, a pajzsmirigy
betegségem teljesen fellángolt. Az orvosok mondták, hogy meg kell műteni, de Én
tudtam, hogy az egész mögött az Én stresszem áll. 

Így belekezdtem egyfajta étrendbe, melyben sok káposztaféle volt, ittam az általam 
 összeállított ragadós galajtea keveréket és sok-sok meditációt végeztem. Fél év múlva a
véreredményem jó értékeket mutatott. Elkezdtem a gyógynövények és
természetgyógyászat iránt érdeklődni. Letettem az alapvizsgákat és több év
tapasztalatszerzésbe kezdtem, majd 2018-ban nyitottam meg rendelőm kapuját. 

Vegyészként gyógynövények hatóanyagait kezdtem el mérni speciális vegyész analitikai
módszerrel. Majd ráálltam azoknak az élelmiszereknek a vizsgálatára, melyeknek magas
vitamin és tápanyagtartalma van. A kutatásom során az eddigi tudományos munkámból
és a rendelésem alatt összegyűjtött tapasztalat alapján írom meg Számodra a
táplálkozásról szóló e-Book-ot. Sokféle betegséggel találkoztam, sok pácienst kezeltem,
de most ezek közül a táplálkozás beállítása a célom.  
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Táplálkozás történelme

Több mint kétezer évvel ezelőtt Hippokratész görög orvos és filozófus az étrendet és a
testmozgást tette a jó egészség középpontjává és a betegségek kezelésének alapjává. Az
egyik ajánlása: A megfelelő zöldségeket főzve vagy nyersen, bőségesen kell fogyasztani.

Kr. E. 3. századig az Görögország fizikai és éghajlati viszonyai által az ókori görög
konyha alapja: búza, olívaolaj és bor. Az ókori Görögországban a gabonafélék képezték a
legfontosabb étrendet.

A Római Birodalom táplálkozási szimbólumai ismertek: kenyér, bor és olaj. Amint az
egyházak és kolostorok megépültek, az egyháziak búzamezőket és szőlőültetvényeket
telepítettek. A rómaiak a gazdag és jól elkészített ételek mellé édes-savanyú mártásokat
csináltak mézből, gyümölcsökből, ecetből, gyógynövényből, melyeket fűszerekkel
ízesítettek és liszttel sűrítettek. 

A 17. század folyamán népességugrás következik be, és 1750-re körülbelül 150 millió
európai ember élt, és majdnem 200 millióan lettek a 18. század elején. Az ezzel járó
erdőirtás a népességnövekedés miatt volt. A múlthoz hasonlóan a gabonafélék
termesztésére szánt földterületeket kiterjesztették, és kiszorították a szarvasmarha-
gazdálkodás, a vadászat és a termésszedés helyét. A megnövekedett gazdálkodási
tevékenység eredményeként a gabonafélék az emberek étrendjének központi
összetevőjévé váltak. 

Magyarországon

Kr. e. első évezred közepén a Volga folyó mentén bolyongó ókori magyarok
pásztorkodással foglalkoztak, azonban már a gazdálkodás alapvető technikáit
alkalmazták.

A honfoglalás után a falvakat körülvevő földet felváltva szántották, és árpával, búzával,
és kölessel vetették be. A nagyobb értékű háziállatokat, elsősorban a szarvasmarhákat
télen istállóban tartották, míg az állatok többsége a szabadban, a föld szélén telelt. E
korszak jellegzetes edénye az agyagedény volt, amelyet felfüggesztettek, vagy lábak
támasztottak alá.
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A tatárok, törökök, németek és mások, akik az évszázadok során felülkerekedtek és
megtámadták Magyarországot, letörölhetetlen nyomot hagytak a magyar konyhában. 

A szegények étrendje elsősorban növényi eredetű ételeken alapult. A burgonya, a
káposzta és a bab domináns összetevők. A különféle zabkása (köleskása, tönkölykása és
édesburgonya) a szegények eledele volt.

A leveseknek kiemelkedő szerepük volt az étrendben, bográcsban, nyitott tűzzel történő
főzéssel. A vastag, félig szilárd ételek jelentős szerepet játszottak, olyan ételeket
készítettek, mint slambuc, öreglebbencs, öregtarhonya.

1915 januárjától elkezdték bevezetni az élelmiszerjegyeket. Jegyre adták a kenyeret,
lisztet, tejet, zsírt, húst, tojást. A második világháború idején már sokféle konzerv-
élelmiszer állt az emberek rendelkezésére, amelyeket ma is használunk: létezett tejpor,
tojáspor, sűrített tej, leveskocka, száraztészta, réteslap, pudingpor és különféle
konzervek. A háború vége felé ezek a termékek felértékelődtek, egyre inkább
mindennapossá vált a használatuk. Forrás: Distinctiveness of Hungarian Gastronomy -
Krisztina Kormosné Koch University of Debrecen, Faculty of Economic and Business
2015

Nagypapám mesélte, hogy a fő ételük a kukoricából főtt kása volt. Nagyon ritkán ettek
húst, és gyerekkorától kezdve a földeken dolgozott. Nem voltak divat ideálok, csak
életerős nők, akik tudtak menni dolgozni. 

Édesanyám mesélte, hogy a nagymamája megcsinált egy 3 kg-os kenyeret, mely teljesen
különbözött a mai kenyértől. 2 hétig ették a 3 kg-os kenyeret, mely nem száradt meg.
Krumpli, búza, kukorica, tojás, mák, tej mindig volt. Ezeknek a variációjából készítettek
élelmet. Akkoriban keveset ettek az emberek, mert sokan voltak egy családban. Az ételt
tisztelték és megáldották.

Azonban nem volt minden nap idő főzni, mert menni kellett dolgozni, amely kemény
fizikai munka volt. Húst nagyon ritkán ettek, elsősorban ünnepnapokon, mikor csirkét
vágtak, vagy 1 évben 1-szer disznót. A diszóból szalonna és kolbász, sonka készült,
melyet füstöltek. A hurkát és a disznótorost ünnepi lakomaként mind megették. A
disznóvágás mindig ünnepségnek számított, mert ilyenkor tudott jót enni az egész
család. 
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Összefoglalva

Több száz évre vissza menőleg az emberek étkezése nagyom hasonló volt. Az emberi
evolúció során kialakult egy fajta étkezés, melynek fő élelemei a búza, árpa, zab,
kukorica, tojás, krumpli, tej volt. Keveset ettek, mely nagy kalória tartalmú volt, és sok
kemény fizikai munkát végeztek. 

Ünnepnapokon ritkán tudtak csak húst enni az emberek. A 18. században népesség
növekedéssel nőtt a termőföldek száma. A második világháborúval megjelentek a
konzervek és az ételhelyettesítők. A mezőgazdaságban megjelentek a nagygépek,
melyek az emberek munkáját helyettesítették. A nők és férfiak a faluból a
nagyvárosokba mentek a gyárakba dolgozni, akiknek az élelmezését meg kellett oldani.
Miután nem termelték meg maguknak az emberek a gabonát, nem tartottak állatot, így
a kemény fizikai munka sem volt meg. Azonban megmaradt a magas szénhidrát és
zsírfogyasztás. Ezzel együtt megnőtt szív és érrendszeri betegség, a cukorbetegség stb.
Rohanó, hajszoló életük lett, melyben a megszokott szieszta már nincs meg. 

A lényeg, amire rá szeretnék világítani, hogy több száz évig nagyon hasonlóan ettek az
emberek és kemény fizikai munkát végeztek. Az elmúlt kb. 100 évben teljesen
megváltozott az élet. Ezt a nagy változást a Mi korosztályainkban is érezni lehet, mert
jelen van a modern gyors kaja pl: hamburger a coca-cola, emellett jelen van Édesanyám
régi módi főzéstudása. Édesanyám gyerekkorában még locsolták a döngölt padlót és
petróleumlámpával világítottak. A változás Magyarországra lassan, de eljött. Hiszen
rövid idő alatt nagyot változott minden, melyhez meg kell tanulni alkalmazkodni.
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Harvard Egyetem tanulmánya

Ma évente több száz diétás könyv jelenik meg, számtalan étrenddel kapcsolatos
weboldal, Facebook-oldal és blog mellett. 

„A diétaguruk népszerűsítik a legújabb divatokat, melyek között sok ellentmondás van.
Egyik azt mondja egyél húst és zöldséget, mellette ne egyél sok gyümölcsöt, mert sok
benne a gyümölcscukor. A szupermarketek és a gyorséttermek is ellentmondásos
tanácsokat kínálnak, csakúgy, mint a gabonapelyhek és több ezer webhely, blog,
Facebook-oldal és tweet „–Mondja Walter C. Willett, MD, DrPH a Boszton Harvard
Egyetem professzora.

 Walter C. Willett, a Harvard Egyetem Orvosi Iskola útmutatót (Harvard Medical School
guide to Healthy Eating) írta a munkatárasaival az egészséges táplálkozásról, mely
nagyon jó összefoglalja a megfelelő étkezést. 

Ebben a tanulmányban közel 34 000 amerikai étrendjét nézték meg, akik részt vettek az
Országos Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálatban 1999 és 2012 között. A felnőttek és
gyermekek étrendjét, egészségi állapotát és tápláltsági állapotát mérték fel az Egyesült
Államokban. Minden résztvevő étrendjét egy általuk kifejlesztett eszköz segítségével
értékelték. 

Ebben az értékelésben magasabb pontokat rendeltek az étrend egészséges
összetevőihez, például teljes kiőrlésű gabonák és telítetlen zsírok fogyasztásához.
Továbbá alacsonyabb pontokat az egészségtelen összevetőkhöz, mint például vörös hús
és cukorral édesített italok fogyasztásához. 

Walter C. Willett, MD, DrPH azt mondja, hogy „étrend minősége 1999 és 2012 között
javult. Az artériát károsító transzzsírok fogyasztása 80 vagy 90 százalékkal csökkent, és
az amerikaiak körülbelül 25 százalékkal kevesebb cukortartalmú italt fogyasztottak.
Átlagosan az emberek valamivel több gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonák és egészséges
telítetlen zsírokat ettek.”

Ebben az időszakban azt tanácsolták, hogy egyen sok zöldséget és gyümölcsöt, de
korlátozza a gyümölcsleveket. Egyél több jó zsírt, teljes kiőrlésű szénhidrátot és
kevesebb finomított szénhidrátot, egészséges fehérjeforrásokat. Igyál több vizet, teát,
mértékkel ihat alkoholt, és legalább 1000 nemzetközi egység D-vitamint és
multivitamint egyen. 
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„Vizsgálatuk kimutatta azonban, hogy az átlagos amerikai étrend még mindig nem volt
túl egészséges - 48 pontot kapott a 110-ből.”

Tanulmányában beszámol, hogy az embereknek a koleszterinszintje a vérvizsgálatokban
egyre magasabb eredményeket mutatott. „Az 1980-as évek (Amerikai) orvosa azt
javasolta, hogy kezdjenek alacsony zsírtartalmú étrendet követni, amelyről ma már
tudjuk, hogy nem működik a koleszterinszint csökkentésében.”

George McGovern dél-dakotai szenátor válaszul létrehozta az Egyesült Államok
Szenátusának Táplálkozási és emberi szükségletekkel foglalkozó bizottságát. 1977-ben a
bizottság kiadta az Étrend-célok az Egyesült Államoknak elnevezésű jelentését, amely
felszólította az amerikaiakat, hogy kevesebb zsírt, kevesebb koleszterint, kevésbé
finomított és feldolgozott cukrot, valamint összetettebb szénhidrátokat és rostokat
fogyasztanak.

A tudomány folyamatos hozzájárulásával bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy az
irányelveket ötévente felül kell vizsgálni. Minden ötéves frissítés egy tudományos
tanácsadó bizottság kinevezésével kezdődik, amely az ország minden tájáról származó
étrend- és táplálkozási szakértőkből áll. Feladatuk az étrendről rendelkezésre álló adatok
áttekintése. A 2010-es tanulmány iránymutatására jellemző, hogy sajnos tanácsuk
gyakran zavaros vagy egyenesen félrevezető volt, melynek oka az amerikai gazdaság és
politikai befolyás. 

Országos Tejterméktanács, az Üdítőitalok Egyesülete, az Amerikai Italszövetség, az
Észak-amerikai húsintézet, az Országos Marhahús Szövetség, a Sóintézet, a Búzaipari
Tanács stb. az élelmiszeripar és a táplálkozástudomány közötti huzavona végeredménye
torzítja azt, ami fontos eszköznek kell lennie az egészség és a nemzet egészségének
javítása érdekében. 

Azt tanácsolták, hogy minden zsír rossz, és minden szénhidrát jó. Minden fehérjeforrás
egyformán jó, és a tejtermékek elengedhetetlenek. 

Ennek tanácsát Walter C. Willett, MD, DrPH és munkatársai 135 000 nőt és férfit
kérdeztek meg az étkezési szokásaikról. Kiszámították az Egészséges értéket Étkezési
index pontszámot minden egyén számára. 
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Azok az emberek, akik szigorúan követték az USDA tanácsát és a legmagasabb
pontszámmal rendelkezők ételeket ették, azok is ugyanolyan valószínűséggel súlyos
betegségben szenvedtek vagy haltak meg tizenkét év alatt, mint a legalacsonyabb
pontszámúak.

Ezek a tanácsok Magyarországra is eljöttek, és zűrzavart okozott az emberek fejében,
hiszen túl sok a tanács minden oldalról. Egyél húst – hússal, ne egyél gyümölcsöt, míg a
másik oldal azt mondja, ne egyél húst csak zöldséget és lisztet. Egyik táplálkozási
tanácsadó azt mondja, hogy ne egyél sok gyümölcsöt, mert sok benne a cukor, inkább
edd meg multivitamint. A nagyobb boltokban az édességek olcsóbbak, míg a
gyümölcsök ára felfelé kúszik. 

Összefoglalva

Az írásommal azt az üzenetet szeretném átadni, hogy a második világháború után nagy
változásnak indult az élelmiszeripar, és mellett létrejött egy másik iparág a
táplálkozástudomány. Nagy zűrzavar a mai nap is meg van. Ez nem lep meg, mert több
1000 év alatt kifejlődött emberi evolúció során kb. 100 év alatt nem tudtunk még hozzá
szokni a felgyorsult világunkhoz. 

Hiszen eddig az emberek keveset ettek a magas kalória tartalmú rendelkezésre álló
ételekből, melyet kemény fizikai munkával ledolgoztak. Azonban nagy változásnak
köszönhetően teljesen megváltozott az étkezésünk a munkatempóink, az
életkörülményünk, melyre nagy iparágak (például: diétaguruk, üdítőipar ágak, az
édesség gyárak stb.) épülve befolyásolják az embereket, ezáltal zűrzavart okoznak.

Vissza már nem tudjuk csinálni, ami eddig kialakult, így alkalmazkodnunk kell. Ezen
tanulmány ebben segít Neked, melyet a tudományban szorgoskodó embereknek is
köszönhetően most le tudom írni. Remélem, hogy írásommal nem bántottam meg
senkit, de a mai nap nagyon nagy zűrzavar van a táplálkozás terén.



A vércukrot és koleszterint csökken.
Az anyagcsere gyorsul és fogyasztó hatás fog érvényesülni. 
Mindemellett a bélrendszert méregteleníti, helyre állítja a bélflórát. 
A vese és máj működését támogatja, és tisztítja.
Tisztítja szív és érrendszert, és működésüket javítja. 

Legegészségesebb táplálkozás

Szeretnél fogyni, vagy egészségesebben élni? Szeretnél Gyógynövényszakértő
Fitoterapeuta vegyész által összeállított teával és Feszesítő Cellulitis elleni krémmel, és
szakszerű tanácsokkal kiegyensúlyozni a táplálkozásod? 

Fogyi csomagajánlat megvásárlásával elolvashatod a több mint 42 tartalmas e-bookot,
ezáltal egy egészséges életmódba kezdhetsz bele, melyet a Fogyi teával kiegészítve:

 
Tudományos alapokon bizonyított állítások.

Force of Nature

Fogyi tea Értéke: 2990 Ft
Alacsony szénhidrát tartalmú recepteket, Értéke 2000 Ft
Ingyenes szállítás házhoz 1249 Ft
Legegészségesebb táplálkozás e-book Értéke: 3000 Ft
Kedvezményes pontrendszer, melyet most 300 Ft értékben
kapsz

+ Ajándék:

20 509.- helyett
10 770.-

 
 
 

Legmagasabb vitamin és hatóanyagú Natúr Kozmetikumok és Gyógynövényteák

Érdekel az ajánlat! Ide kattintva megtudod
tekinteni.

4990.-

2990.- 2990.-

Ajánlat csak korlátozott ideig él.

https://forceofnature.hu/Kulonleges-Fogyokuras-ajanlat
https://forceofnature.hu/Kulonleges-Fogyokuras-ajanlat
https://forceofnature.hu/Kulonleges-Fogyokuras-ajanlat


Arcápolási 
csomagajánlat

Válassz 2 db arcápolási krémet és
Ajándékba adjuk:

Professzionális bőrápolás e-book
2500 Ft értékben
Szénhidrát csökkentett Receptek e-
book  2000 Ft értékben
Arclemosó vagy Arc maszk 3490 Ft
értékben
Ingyenes szállítás 1249 Ft értékben
1000 Ft kupon 9900 Ft vásárlás
felett
50,5 % kedvezmény

20 189.- helyett
9980.-

Válassz 1 db Anti-cellulite krémet
krémet és 2 db Fogyi teát
Ajándékba adjuk:

Fogyi tea Értéke: 2990 Ft
Alacsony szénhidrát tartalmú
recepteket, Értéke 2000 Ft
Ingyenes szállítás házhoz 1249 Ft
Legegészségesebb táplálkozás e-
book Értéke: 3000 Ft
Kedvezményes pontrendszer, melyet
most 300 Ft értékben kapsz
47 % kedvezmény

20 509.- helyett
10 770.-

 

5 ml Ránctalanító Éjszakai Arckrém
Értéke 1490 Ft
5 ml Ránctalanító Hidratáló Nappali
Arc krém Értéke 1490 Ft
5 ml Szemránc krém Értéke 1490 Ft
10-12 napig elegendő mennyiség
33 % kedvezmény

4470.- helyett
2990.-

Kipróbálom 
csomagajánlat

Fogyi
csomagajánlat

Extra
csomagajánlat

3490.- helyett
2100.-

4690.- helyett
2490.-

További kedvezmények:

Érdekel megnézem Érdekel megnézem Érdekel megnézem

Válassz 2 db arcápolási krémet, 1 db
Anti-cellulite krémet krémet és 1 db
Fogyi teát
Ajándékba adjuk:

Professzionális bőrápolás e-book
2500 Ft értékben
Szénhidrát csökkentett Receptek e-
book  2000 Ft értékben
Legegészségesebb táplálkozás e-
book Értéke: 3000 Ft
Arclemosó vagy Arc maszk 3490 Ft
értékben
 Képen látható 3 féle teából 1 db-ot
ajándékba adjuk 2990 Ft értékben
Ingyenes szállítás 1249 Ft értékben
1000 Ft kupon 9900 Ft vásárlás
felett
47 % kedvezmény

33 919.- helyett
17 960.-

3 db 5 ml Arckrém
10-12 napig elegendő mennyiség

Érdekel megnézem

https://forceofnature.hu/Kulonleges-Fogyokuras-ajanlat
https://forceofnature.hu/Kiprobalom-Csomagajanlat
https://forceofnature.hu/Arcapolasi-Kulonleges-Ajanlat
https://forceofnature.hu/Extra-Csomagajanlat

