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Nadwaga i otyłość  
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Otyłość - nie tylko kwestia estetyki, to poważna choroba. 
Polacy - 23,2% otyłych (BMI ≥ 30) wg  Św. Ind. Bezp. Żywności.  Dane za 
2017 – spadek o 2 pkt.% do 2016 r, ale o 1,7 proc. więcej niż średnia w 
Europie (21,5%). Nadwagę lub otyłość ma 64%mężczyzn i 49% kobiet.  
Wg Instytutu Matki i Dziecka 31,2% dzieci z klas II i III waży  ponad 
normę, w tym  12,7% otyłych (badania 2016 r).  
Wg WHO otyłość to najgroźniejsza choroba przewlekła; nieleczona 
prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, układu mięśniowo-
szkieletowego, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, zaburzeń 
hormonalnych,  zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory. 
RYNEK dla produktów DUO LIFE? 
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BMI i diety odchudzające 
 BMI (Body Mass Index) Wskaźnik Masy Ciała  określa wagę: prawidłową, nadwagę, otyłość,  niedowagę BMI<20  
   
                                     BMI (kg/m2) = masa ciała(kg) : (wzrost w m)2 
BMI –jako wynik uśredniony ( m.in. na stronie Instytutu Żywności i Żywienia), bez względu na wiek i płeć: 

– Norma: 20 (18,5) - 24,9 
– Nadwaga : 25 - 29,9 
– Otyłość I stopnia: 30 - 34,9 
– Otyłość II stopnia: 35 - 39,9 
– Otyłość III stopnia > 40 

 
     Przykładowo:    wzrost 160 cm,  waga 60 kg  BMI=23,4   W NORMIE 
                                               160 cm,  waga 70 kg  BMI=27,34   NADWAGA 
                                  wzrost 170 cm,  waga 70 kg  BMI=23,4   W NORMIE 
                                               170 cm,  waga 90 kg  BMI=31,14  OTYŁOŚĆ I STOPNIA 
      
Diety odchudzające umożliwiają zmniejszenie wagi, czasem bardzo szybko, ale niektóre mogą 

negatywnie wpływać na zdrowie – zwłaszcza zbyt monotonne (dieta niezrównoważona).  
Stosowane dłuższy czas mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, (niedobory 
błonnika,  witamin, minerałów).  

Szybkość odchudzania: lekarze i dietetycy zalecają 0,5 – 1,0 kg tygodniowo, czyli 2 – 4 kg na 
miesiąc jako  właściwe tempo. Nie powinno się stosować diety  z mniej niż 1000 
kalorii/dziennie (UWAGA: określenie powszechnie używane, powinno być kilokalorii). Zbyt 
szybka utrata wagi może być groźna  dla organizmu. 
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Dlaczego tyjemy? 

• Nadmiar jedzenia ( jemy więcej niż  spalamy) 
• Niektóre choroby ( np. niektóre choroby tarczycy) 

– niewielki procent 
• Zażywane leki ( np. sterydy) - niewielki procent 
 
Przybieraniu na wadze sprzyja, między innymi: 
  niewłaściwe trawienie,  
 ubogi skład flory bakteryjnej 
 zakwaszenie organizmu 
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Do skutecznego odchudzania niezbędne 
jest: 
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Właściwa dieta.. … i aktywność fizyczna 

Mogą także pomóc produkty Duo Life, zwłaszcza, gdy problemy 
z wagą wiążą się z niewłaściwym odżywianiem, a co za tym 
idzie: niedoborami składników odżywczych. 



Otyłość często oznacza złą przemianę materii (chyba, że otyłość jest spowodowana 
zażywaniem leków, chorobami), a  zatem: zanieczyszczenie organizmu toksynami, 
zakwaszenie.  Podobnie, gdy  te problemy wiążą się z pracą w stresie,  brakiem 
aktywności fizycznej- organizm jest zakwaszony. 

Duo Life ProDeacid ma  na celu odkwaszenie organizmu i poprawienie pH, 
oczyszczenie z toksyn. Uzupełnia mikro- i makroelementy, wspomaga regenerację 
i prawidłowe funkcjonowanie organizmu.  To ułatwi pozbywanie się wagi. 

    Jeżeli otyłości towarzyszą: cellulit, opuchnięcia nóg,  to  także oznacza złą 
przemianę materii (chyba, że otyłość jest spowodowana zażywaniem leków), a  
zatem: zanieczyszczenie organizmu toksynami, zakwaszenie. ProDeacid będzie 
także pomocny na te dolegliwości. 

W skład ProDeacid wchodzą wyciągi z  certyfikowanych upraw:  czerwonego buraka, 
bakłażana, owoców  mango, kiwi, grapefruita, winogron kiełki prosa oraz unikalna, 
opatentowana  formuła antyoksydantów. ZDROWE ŻYCIE dr Ada Kostrz-Kostecka 6 

Duo Life ProDeacid 

Od czego 
rozpocząć? 



Które produkty 
Duo Life pomogą w 
odchudzaniu? 

•  skutecznie ogranicza przekształcanie cukru w  tłuszcz,  
• istniejący tłuszcz zamienia na energię,  
• reguluje  syntezę greliny ( hormon regulujący uczucie głodu),  
• hamuje apetyt na słodycze,  
• reguluje pracę układu trawiennego, 
•  ściąga i regeneruje tkankę skórną 
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Duo Life ProSlimer: 
(wskazane zażywanie przed posiłkiem) 

 ProSlimer  zawiera  10x zagęszczony sok z: owoców Acai, Garcinia Cambogia, młodego 
jęczmienia, zielonej kawy, ziela wąkrotki azjatyckiej, kwasu chlorogenowego  
(zmniejsza wchłanianie cukru), opatentowaną formułę antyoksydantów. 



   Kolagen to podstawowe  białko w naszym organizmie, obecne we wszystkich 
organach i narządach, we włosach, skórze, paznokciach; tworzy strukturę kości. 
Wchodzi w  skład tkanki łącznej i naczyń krwionośnych. Zażywając  Duo Life 
Collagen wzmocnimy wszystkie narządy i  organy, przyspieszymy regenerację 
rozciągniętej skóry. 

Wszystkie składniki suplementu: kolagen morski, kwas hialuronowy, acerola, 
chondroityna, glukozamina, bambus, pokrzywa, skrzyp polny, mango  działając 
synergicznie,  pomogą w  ogólnej regeneracji skóry, zmniejszeniu rozstępów i 
cellulitu. 

Ponadto pokrzywa oraz  skrzyp polny i bambus ( źródło krzemu) pomogą w 
usprawnieniu pracy nerek, a tym samym – gospodarki wodnej, która często jest 
zakłócona przy otyłości. 
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Duo Life Collagen  



A gdy nadmiernym kilogramom 
towarzyszą inne problemy… 
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Co to jest cellulit? 
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• Cellulit ( „skórka pomarańczowa”) to  skutek nagromadzenie tłuszczu, 
kumulacji wody oraz toksyn, przede wszystkim na udach, pośladkach i 
brzuchu.  

• Praprzyczyna:   
– słaba mikrocyrkulacja (zaburzony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych) 
– zaburzona gospodarka wodna w organizmie 

• To typowo kobiecy problem, wg różnych statystyk dotyczy  nawet  
między 90 a 98%  kobiet (różne źródła podają różne dane) oraz 2 – 7 % 
mężczyzn. 
 

 



Szczupłe też mają problemy… 
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Problem dotyczy także 
szczupłych, 
wysportowanych kobiet,  
ale  w przypadku  osób 
„puszystych”  występuje 
częściej. 
Cellulitowi sprzyja: 
• Chodzenie na wysokich 
obcasach 
•Siedzący tryb życia 
•Niedotlenie organizmu 
(gorsze spalanie tłuszczu). 
 
 
. 



   Gospodarkę wodną w organizmie poprawia aloes, zwłaszcza,  jeżeli 
mamy także problemy z opuchlizną nóg.  

Duo Life Aloes wspiera proces odchudzania, regenerację organizmu  a 
przede wszystkim  - usprawnia gospodarkę wodną, dzięki czemu 
pomaga w walce z uporczywym cellulitem. 

  Duo Life Aloes zawiera sok z aloesu, miąższ z aloesu, miód 
wielokwiatowy, ekstrakt z oregano. Pomaga w oczyszczeniu 
organizmu z zalegających w nim toksyn.  
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Duo Life Aloes  



    
Aloes  regeneruje także jelita, a  otyłość może wiązać się z istnieniem 

nietolerancji pokarmowych; efekt: naruszenie szczelności jelit. 
Duo Life Aloes  może być więc pomocny w przypadku osób cierpiących  

np.  na nietolerancja glutenu, laktozy, sacharozy (gluten oraz 
wielocukry: częste nietolerancje). UWAGA: Aloes nie leczy 
nietolerancji,  tylko pomaga w eliminowaniu negatywnych skutków; 
niezbędna jest dieta eliminacyjna.  

Wzmacnia także odporność organizmu 
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Duo Life Aloes  
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Duo Life ProCholterol 
Otyłości często towarzyszy 
podwyższony cholesterol, 
zagrożenie miażdżycą, a w 
konsekwencji -   chorobami serca i 
układu trawiennego, nadciśnieniem. 

Duo Life ProCholterol : 
pomaga w  kontrolowaniu poziomu cholesterolu i trójglicerydów 
wspiera ograniczenie poziomu  „złego” cholesterolu (LDL) 
wspiera oczyszczenie żył 
działa profilaktycznie, przeciwdziałając odkładaniu się cholesterolu w  
ściankach naczyń krwionośnych  
wspiera i regeneruje układ krążenia,  
wpływa na regulację ciśnienia krwi, wydolność pracy serca i wątroby 
jest silnym przeciwutleniaczem.  

 
W skład ProCholtereol wchodzi 10x zagęszczony ekstrakt z owoców aronii, czosnku, 
serdecznika, tarczycy bajkalskiej plus opatentowana formuła antyoksydantów. 
 
 
 
  
 



Otyłość  i złe odżywianie to czynniki 
sprzyjające rozwojowi cukrzycy typu II 

• Cukrzyca  typ I i II – predyspozycje genetyczne. 
• Typ I (insulinozależna) – brak produkcji insuliny przez trzustkę 
• Typ II (insulinoniezależna) – insulina jest produkowana, ale 

organizm jest oporny na jej działanie, co powoduje, że insulina nie 
spełnia swojej prawidłowej funkcji   ( 80 - 90% chorych). 

• Insulina – odpowiada za transport i wykorzystanie glukozy. 
• W z cukrzycy typu I – zawsze podawanie insuliny. Chorzy na 

cukrzycę typu II nie zawsze wymagają codziennego podawania 
insuliny. Podstawowe leczenie polega na:  
 wdrożeniu planu zdrowego żywienia,  
 zwiększeniu aktywności fizycznej,  
 kontrolowaniu masy ciała  
  w razie potrzeby przyjmowaniu leków przeciwcukrzycowych 

Może pomóc produktami Duo Life. 
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W Polsce chorych na cukrzycę - 2,73 mln osób z tego 26 proc. nie jest tego świadoma; 
dane za 2013 rok, NFZ. 
źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C408736%2Ceksperci-cukrzyce-ma-273-mln-polakow-to-
pierwsze-wiarygodne-dane.html 
 



Objawy i wskaźniki 
Poziom glukozy Interpretacja 

Od 70 do 99 mg/dL (od 3.9 do 5.5 mmol/L) Prawidłowy poziom glukozy 

Od 100 do 125 mg/dL (od 5.6 do 6.9 mmol/L) Nieprawidłowy poziom glukozy na czczo (stan 
przedcukrzycowy) 

Co najmniej 126 mg/dL (7.0 mmol/L) w co najmniej 
dwóch pomiarach 

Cukrzyca 
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Uwaga:  to tylko informacje podstawowe – stwierdzenie cukrzycy następuje po przeprowadzeniu 
także innych badań obciążenia glukozą.  

 
 

www.medonet.pl/badania,poziom-cukru-we-krwi---normy--tabela,artykul,1585409.html 

Objawy cukrzycy typu 2: 
•częste oddawanie moczu 
•nadmierne pragnienie 
•wzmożone łaknienie 
•niewyraźne widzenie 
•brak energii i skrajne zmęczenie 
•drętwienie i mrowienie w dłoniach i stopach 
•powolne gojenie się ran i nawracające infekcje 
 

Źródła: 
https://www.onetouch.pl/inform
acje-o-cukrzycy 
„Żywienie w cukrzycy” dr Marcin 
Mandryk, wykłady Studia Podypl. 
Dietoterapia WSNS Lublin, 2016/2017 

http://www.medonet.pl/badania,poziom-cukru-we-krwi---normy--tabela,artykul,1585409.html
http://www.medonet.pl/badania,poziom-cukru-we-krwi---normy--tabela,artykul,1585409.html
https://www.onetouch.pl/informacje-o-cukrzycy
https://www.onetouch.pl/informacje-o-cukrzycy


Duo Life ProSugar  jest  pomocny przy zwalczaniu przyczyn i objawów cukrzycy typu II. 
 Wpływa na regulację metabolizmu cukru,  
 Stabilizuje poziom cukru w organizmie,  
 Wspiera pracę trzustki i regulację poziomu wytwarzania insuliny,  
 Zmniejsza ochotę na słodycze,  
 Pomaga także w utrzymaniu cholesterolu na prawidłowym poziomie. 
 
Składa się z 5-krotnie zagęszczonego ekstraktu z farm ekologicznych: korzenia cykorii 
podróżnik, morwy białej, strąków fasoli, kory cynamonu, rutwicy ( wspomaga działanie 
insuliny, hamuje przyswajanie glukozy), owoców maqui (drzewa rosną w Chile, 
owoce przyspieszają spalanie kalorii, eliminują niekontrolowane napady głodu), nasion chia 
(chronią przed poposiłkową glikemią) oraz opatentowaną formułę antyoksydantów. 
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Duo Life ProSugar   
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Przepisy kulinarne do wykorzystania w diecie  
odchudzającej, antyglutenowej, na blogu: 

 
http://zdrowezycie.edu.pl/ 

 
 

ZDROWE ŻYCIE  
dr Ada Kostrz-Kostecka 

tel. 0-693 849-096 
ada.kostrz-kostecka@wp.pl 

 
 

http://zdrowezycie.edu.pl/
mailto:ada.kostrz-kostecka@wp.pl
mailto:ada.kostrz-kostecka@wp.pl
mailto:ada.kostrz-kostecka@wp.pl
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