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Z DIETNO METODO

dolgoročno  
ohranjanje  
dosežene teže

enostaven in varen, 
medicinski dietni  
postopek

programirano,  
hitro hujšanje

ohranjanje  
mišične mase 

brez občutka lakote  
in utrujenosti

Kako shujšati 
in ohraniti doseženo 
telesno formo
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spodbujevalna   
   (hitri rezultati)...

enostavna                           
    (nobenega tehtanja)

brez  
   utrujenosti

brez  
   zdravil

Brez  
     lakote

Shujševalna dieta mora z vidika 
Mednarodne zdravstvene 
organizacije izpolnjevati 
5 osnovnih pogojev:  
mora biti varna, dokaj restriktivna, 
uravnotežena glede vitaminov 
in elementov v sledeh,
mora biti sposobna izboljšati 
zdravstveno stanje 
in mora biti del 
kompleksnega programa 
upravljanja telesne teže.

Globalni dietni program S.D.M.   
dosledno sledi naslednjim 5 zahtevam:

• predpiše ga samo strokovnjak
• začetno obdobje hujšanja na osnovi diete 
 z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in maščob, 
 ki z izkoriščanjem naravnih procesov 
 za topljenje lastnih maščobnih zalog, 
 omogoča hujšanje brez lakote in pomoči zdravil.
• zaščita mišične mase z uravnoteženim 
 vnosom predhodno asimiliranih  beljakovin 
 (normo proteinska dieta)
• pravilna integracija mikrohranil
•  vzdrževanje rezultatov na osnovi prehodne faze
 in primerne prehranske prevzgoje.
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GLOBALNI DIETNI PROGRAM
od hujšanja do 
prehranskega ravnovesja

Protokol je nastal med leti 1971 in 1975 v ZDA, 
kjer ga je nacionalno Ministrstvo za zdravje priznalo 

kot učinkovito sredstvo za zdravljenje debelosti,
zaradi njegove učinkovitosti, 

praktičnosti in varnosti metode, 
zato ga je veliko število zdravnikov sprejelo tudi v Evropi,

zlasti pri obravnavanju prekomerne telesne teže 
in nekaterih specifičnih primerov(celulit).

Leta 2014 je italijanska Fundacija ADI 
(Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), 

nacionalno združenje za dietetiko in klinično prehrano, 
priporočilo ketonsko dieto 

»v primerih, ki zahtevajo hitro hujšanje 
kot pomoč pri omejevanju splošnega 

tveganja zdravja in motivacije pacienta«

Argumenti uspešne  

           metode:


