
kot bi jih sicer. Znanstveno je tudi do-
kazano, da signal iz želodca, da smo že 
siti in ne potrebujemo več hrane, potu-
je v možgane kakih dvajset minut; tudi 
to, kar jemo, zaužijmo počasi in z užit-
kom. In zavestno žvečimo dlje časa, kot 
smo navajeni. Da pridobimo čas, seve-
da, da želodec sporoči možganom, da 
ima dovolj.

Glukomanan NOW vsebuje sto 
osemdeset kapsul, kar zadostuje za 
tridesetdnevno shujševalno kuro. Za 
vzdrževanje normalne ravni holeste-
rola zaužijemo štiri grame oziroma se-
dem kapsul na dan.
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rokom, kar za polovico zmanjša odziv 
inzulina in krvnega sladkorja. To po-
meni, da zmanjša glikemični indeks ži-
vila, kar onemogoči nihanje ravni slad-
korja v krvi.

Glukomanan je pri hujšanju koris-
ten na treh ravneh: nadomesti hranila 
in izkoristljive kalorije v hrani; zmanj-
ša vsrkavanje ogljikovih hidratov in 
maščob v tankem črevesu; zaradi spo-
sobnosti povečanja prostornine in vi-
skoznosti vpliva na občutek sitosti in 
nasitno vrednost. Hkrati kot vlaknina 
nase veže težke kovine in izboljša giba-
nje črevesja; to pomaga zoper zaprtje.

NAPAJANJE Z VODO
Da bi shujšali, zaužijemo dve kapsu-

li glukomanana z enim do dvema ko-
zarcema vode pred obrokom trikrat 
dnevno, torej pred vsakim glavnim ob-
rokom. Priporočena je vsaj polurna in-
tenzivnejša telesna dejavnost; pa seve-
da več zelenjave, kakovostnih maščob 
in beljakovin.

Najbolje je, da kapsule zaužijemo 
vsaj pol ure do eno uro pred jedjo, da 
se v tem času vlaknine v želodcu na-
pojijo z vodo, nabreknejo in ga napol-
nijo. Le tako bomo začutili, da smo že 
siti in bomo žlico ali vilice odložili prej, 

Glukomanan

Zdravo hujšanje
V prehranskem dopolnilu Glu-

komanan je velik delež to-
pne in viskozne vlaknine glu-

komanan iz gomolja azijske rastline 
konjak (Amorphophallus konjac). Ob 
energijsko omejeni prehrani in po-
večani telesni dejavnosti ta vlakni-
na pripomore k manjši telesni teži. V 
prebavilih, kjer se veže z vodo, pove-
ča svojo prostornino tudi do petdeset-
krat. S tem ustvari občutek polnosti in 
sitosti. Ob tem je brez kalorij.

Dobre učinke glukomanana pri 
zmanjšanju telesne teže, če ga užijemo 
tri grame na dan, in pri uravnavanju 
holesterola, če ga zaužijemo štiri gra-
me na dan, je potrdila Evropska agen-
cija za varnost hrane EFSA. Glukoma-
nan je edino prehransko dopolnilo, ki 
mu EFSA priznava znanstveno doka-
zane učinke pri hujšanju.

URAVNA SLADKOR
Glukomanan pomaga ohranjati fizi-

ološko raven maščob v krvi: prek urav-
notežene prehrane pomaga nadzoro-
vati presnovo lipidov. Naravno ohra-
nja fiziološko raven maščob v krvi.

Pomaga tudi uravnavati raven slad-
korja v krvi. Če ga zaužijemo pred ob-

Glukomanan je edino 
prehransko dopolnilo, ki 
mu Evropska agencija za 
varnost hrane priznava 
znanstveno dokazane 
učinke pri hujšanju.
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VABILO K SODELOVANJU
Zaupajte nam svoje izkušnje s 

hujšanjem. Najbolj zanimive bomo 
nagradili s knjigo Resnice in laži o hra-
ni avtorice Anite Šupe. Zanima nas, 
kako ste uspeli shujšati. Zanima pa 
nas tudi, če vam je spodletelo, kako 
in zakaj. Pripišite še svoj poklic in sta-
rost. Pišite na info@misteriji.si Glukomanan je dosegljiv na Misteriji.si, 

cena je 24,90 €.


