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Ciesz się dobrym
sampoczuciem każdego
dnia dlatego planuj swoje
posiłki, kieruj się prostymi,

zasadami, uprawiaj
rekreacyjnie sport, 

a Twoje ciało odwdzięczy
się Tobie zgrabną

sylwetką, ładną cerą 

i świetną kondycją. 



Zasada 1

UN IKAJ  FAS T  FOODÓW

Unikaj jedzenia "śmieciowego".

Fast food cechuje wysoka

kaloryczność 

i niska zawartość składników

odżywczych. Tego typu jedzenie

jest głównym czynnikiem

powodującym otyłość wśród

populacji. 

W jedzeniu typu fast food, znajdziemy
 przede wszystkim wysoką zawartość

węglowodanów.



FAS T  FOOD  -  ZGUBNY  

DLA  NASZEGO  ZDROWIA
F I ZYCZNEGO  

I  PSYCH ICZNEGO !

Jedzenie typu fast food przyczynia się

do otyłości, cukrzycy, chorób serca,

nowotworów, a co za tym idzie może

doprowadzić do depresji.



SÓL  W  POŻYWIEN IU

Kolejnym z głównych składników

jedzenia typu fast food jest sól.

Spożywanie jej w dużych ilościach nie

niesie za sobą nic dobrego. Przyczynia

się do występowania licznych chorób, 

do zatrzymywania wody w organizmie,

powstawania wzdęć i obrzęków.

Największym zagrożeniem nadmiernego

jej spożywania jest występowanie

chorób serca i nadciśnienia tętniczego.

Sól w swoich posiłkach 

możesz zastąpić przyprawami.



PRZYPRAWY

Zamiast soli możemy stosować przyprawy,

które w niewielkich ilościach mogą

poprawić walory smakowe, zapachowe, 

a w niektórych przypadkach i wizualne.

W odróżnieniu od głównych składników

potraw, przyprawy zwykle nie mają 

istotnego znaczenia odżywczego.

Nierzadko jednak pobudzają trawienie, 

konserwują potrawy lub działają leczniczo,

a dawniej wielu przypisywano 

też działanie magiczne. Stanowiły bowiem

one istotny składnik czarodziejskich 

i miłosnych napojów. 



 

Warzywa powinny stanowić podstawę

każdej zdrowej diety. Są źródłem 

witamin, składników mineralnych,

przeciwutleniaczy i błonnika. Ich dobór

 może być indywidualny w zależności od

ewentualnych chorób, jednak 

generalnie warzywa, to najzdrowsza

grupa produktów spożywczych.

WARZYWA

Bazuj na warzywach 

Zasada 2



 

Najlepiej, jeśli będą surowe. Można je

również podawać pieczone, gotowane 

na parze i w niewielkiej ilości wody. 

Mimo że na jednym piętrze piramidy

zdrowego żywienia warzywa i owoce są

umieszczone razem, zaleca się, aby

warzywa stanowiły ¾ dziennej porcji, 

a owoce ¼.

WARZYWA  

 



 

Najlepiej jeść jeden

owoc w ciągu dnia lub

dodatkowo stosować

jako dodatek do dania.

Dziennie nie powinno

być ich więcej niż 200-

300 g. 

Dlaczego?  →

 

 

 Owoce są źródłem cukrów prostych. 

Mimo zawartości witamin i błonnika, nie wolno ich

jeść zbyt dużo, ponieważ sprzyjają wyrzutom insuliny

i wahaniom poziomu glukozy we krwi, a takie stany

mają liczne konsekwencje zdrowotne. 

Zasada 3

Jedz owoce z głową



OWOCE

Owoce, w przeciwieństwie do

warzyw, nie są

bezkarną przekąską. 

Ich niekontrolowane

podjadanie sprzyja tyciu 

i odkładaniu się brzusznej

tkanki tłuszczowej, 

a w konsekwencji chorobom

metabolicznym.



 

Owoce zawierają mnóstwo witamin

i mikroelementów. Świeże owoce zawierają  

bardzo dużo błonnika, który pozytywnie

wpływa na układ pokarmowy i zmniejsza

wchłanianie cukru. Jednak ze względu na

dużą zawartość cukru, nadmiar owoców 

w codziennej diecie może przyczyniać się

do skoków poziomu cukru we krwi 

i sprzyjać otyłości. 

 

 

Nadmiar owoców



 

Grupą produktów, które można jeść bez

ograniczeń, są zdecydowanie warzywa, 

a nie owoce. Warzywa są niskokaloryczne,

pełne witamin i mikroelementów. 

 

 

Istnieją natomiast jednostki chorobowe,
które zmuszają do wykluczenia niektórych
warzyw. Dlatego też nie da się wskazać
jednego, idealnego modelu żywieniowego

dla wszystkich, ani wskazać
produktów, które można jeść bez
ograniczeń. Kluczem zawsze jest
odpowiednie zbilansowanie diety.
Warto również skonsultować się 

z dietetykiem lub lekarzem, który zna nasze 
 przypadłości i potrzeby.

OWOCE A WARZYWA



OGRANICZ
WĘGLOWODANY  

Zasada 4 

Przez dziesięciolecia węglowodany 
w postaci produktów zbożowych 

były propagowane jako najważniejszy
element zdrowej diety i podstawowe

źródło energii. 

Jednak w dzisiejszych czasach, 
kiedy mamy mało aktywności fizycznej,
dużo siedzimy i niewiele chodzimy,
 węglowodany w każdym posiłku 

nie są koniecznością.
 



 

WĘGLOWODANY

Węglowodany to związki 
głównie pochodzenia roślinnego, 
które syntetyzowane są z dwutlenku
węgla i wody w procesie fotosyntezy 
pod wpływem światła. Węglowodany
potocznie nazywane są cukrami, a ze 
względu na budowę dzielimy je na

cukry proste i złożone.

Ze względu na stopień strawności
dzieli się je na przyswajalne 
i nieprzyswajalne, czyli błonnik.

 Zarówno węglowodany
przyswajalne, jak i nieprzyswajalne
pełnią w organizmie określone
funkcje i są niezbędne do jego

funkcjonowania.



 

WĘGLOWODANY
PROSTE  I  ZŁOŻONE

Zbudowane są tylko z 1 cząsteczki
sacharydu. Ich jednocząsteczkowa

budowa sprawia, że są łatwo
przyswajalne przez organizm, dlatego

produkty, które je zawierają, 
są wysokokaloryczne.

W przypadku etykietowania produktów
przyjęto zasadę, iż pod hasłem „cukry

proste” podaje się zawartość
monosacharydów 

(np. glukoza, fruktoza) 
i disacharydów (np. sacharoza),
ponieważ mają one inny wpływ na

organizm niż węglowodany o większej 
liczbie cząsteczek. Glukoza i fruktoza
najczęściej występują w żywności.

Cukry proste (monosacharydy)



 

WĘGLOWODANY
PROSTE  I  ZŁOŻONE

Cukry złożone

Wśród węglowodanów złożonych
rozróżniamy oligosacharydy złożone  
z maksymalnie 6 cząsteczek oraz

polisacharydy, które w składzie mogą
zawierać nawet kilkadziesiąt tysięcy

cząsteczek cukrów. Polisacharydy, czyli
węglowodany złożone, stanowią bogate
źródłowitamin, minerałów i błonnika.
Zaleca się, aby stanowiły one 50%

dziennej porcji kalorii.

 Wśród głównych cukrów złożonych
wyróżnia się skrobię i błonnik. 
Produkty bogate w błonnik to np.

owsianka, jabłko ze skórką, awokado,
nasiona , orzechy, kukurydza, borówki, soja.

Skrobię znajdziemy min. 
w ziemniakach, kukurydzy, ziarnach zbóż

(pszenicy, życie, owsie, ryżu itp). 
Niewielkie jej ilości znajdują się w innych

warzywach oraz orzechach.



 

WĘGLOWODANY
 

Warzywa – w szczególności zielone np.
seler, kapusta, szpinak
Ziemniaki, ryż brązowy, kasza, makaron
Owoce np. banany, pomarańcze, jabłko
Produkty zbożowe np. ciemne pieczywo,
płatki zbożowe, makaron, musli

Najlepszym źródłem węglowodanów są:
 



winogronie, ananasie, bananach (suszonych, świeżych), kiwi, rodzynkach,
daktylach
gotowych bułkach do hamburgerów, słodkich i słonych przekąskach,
croissantach, pieczywie tostowym, chrupkach kukurydzianych
frytkach, chipsach, smażonych ziemniakach
płatkach kukurydzianych, słodkich płatkach śniadaniowych, kaszy jaglanej
napojach gazowanych zawierających dużą ilość cukru

 
Tuczące węglowodany znajdują się w produktach o wysokim indeksie
glikemicznym min.:

 

TUCZĄCE
WĘGLOWODANY

 



 

T ŁUSZCZE  ZAMIAST
WĘGLOWODANÓW

Zapotrzebowanie na węglowodany
rośnie wraz ze zwiększającą się 
aktywnością fizyczną, więc są one

wskazane osobom, które ciężko pracują 
lub dużo trenują. W pozostałych
przypadkach wystarczy dodatek 

węglowodanów w dwóch posiłkach.
Ograniczając węglowodany, trzeba

zastąpić je innym składnikiem 
energetycznym czyli tłuszczem.

Pamiętajmy, że w głównej mierze nie tyje 
się od tłuszczów, a od nadmiaru

węglowodanów.

Zasada 5



WĘGLOWODANY  
A  T ŁUSZCZE

Zmniejszenie ilości węglowodanów

na korzyść zdrowych tłuszczów

ogranicza fluktuację insuliny 

w trakcie dnia, 

z czego wynika większy poziom 

energii, większa sytość, brak

napadów głodu, ograniczenie

podjadania i lepszy skład ciała.



T ŁUSZCZE

Biorąc pod uwagę pochodzenie

wyróżniamy tłuszcze roślinne 

i zwierzęce, a w zależności od

konsystencji dzielimy je na tłuszcze

stałe i płynne 

(potocznie określane jako oleje).

 

Poszczególne rodzaje tłuszczu charakteryzują
się odmiennym składem. 

Występujące w nich kwasy tłuszczowe
warunkują ich właściwości 

technologiczne i żywieniowe.



KWASY  T ŁUSZCZOWE  -  PODZ IA Ł

 

 

nasycone – brak podwójnych wiązań
nienasycone – różna liczba podwójnych wiązań

Kwasy tłuszczowe
 nasycone i nienasycone:



KWASY  T ŁUSZCZOWE  NASYCONE

 

 

kwas palmitynowy,
stearynowy,
mirystynowy,
laurynowy.

 
Tłuszcze zawierające przede wszystkim nasycone kwasy tłuszczowe, 
w temperaturze pokojowej mają zazwyczaj formę stałą. Najczęściej
występujące w żywności nasycone kwasy tłuszczowe to:

Ich źródłem są najczęściej produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak
smalec, masło czy tłuste mięsa i wędliny. Kwasy tłuszczowe nasycone

występują również w dużej ilości w tłuszczu kokosowym oraz palmowym. 
Są odporne na wysokie temperatury, dlatego też mogą być stosowane do

obróbki kulinarnej w wysokiej temperaturze.



 
Znaczną część kwasów tłuszczowych z jednym wiązaniem podwójnym zalicza się do

rodziny omega-9.
 Przykładem kwasu jednonienasyconego jest kwas oleinowy, który występuje

 prawie we wszystkich tłuszczach. 
Bogatym źródłem kwasu oleinowego jest oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy.

KWASY  T ŁUSZCZOWE  N IENASYCONE

 

 

 

Kwasy tłuszczowe nienasycone występują w tłuszczach
roślinnych, które zazwyczaj przeważają w formie płynnej. 
Najczęściej spotyka się w nich kwas oleinowy oraz linolowy.

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone



To grupa lipidów, która musi być dostarczana z pożywieniem. 
Organizm człowieka ich nie wytwarza, dlatego też określa się je 
niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (NNKT). 
Należą one do dwóch rodzin: omega-3 i omega-6.

 

KWASY  T ŁUSZCZOWE
N I ENASYCONE

 

 
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe omega 6

Przedstawicielem rodziny omega-6 jest kwas linolowy, który występuje w dużej
ilości m.in. w oleju krokoszowym, słonecznikowym i z pestek winogron.
Jeśli z dietą zostanie dostarczona odpowiednia ilość kwasu linolowego, 
organizm może samodzielnie  produkować pozostałe kwasy z tej rodziny.



KWASY  T ŁUSZCZOWE
N I ENASYCONE

 

 Kwasy tłuszczowe omega 3

alfa-linolenowy
EPA (eikozapentaenowy)
DHA (dokozaheksaenowy)

Do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych rodziny omega-3 zaliczamy kwasy:

 
Doskonałym źródłem kwasu alfa-linolenowego jest olej lniany, a także rzepakowy 

i sojowy.  Źródłem pozostałych dwóch kwasów (EPA i DHA) są: 
ryby i owoce morza, a także algi.

 



WYB I ERAJ  DOBRE
WĘGLOWODANY

Ważny jest dobór odpowiednich źródeł

węglowodanów. Pierwszym celem jest 

spożywanie produktów pełnoziarnistych, 

z mąki razowej zamiast 

z wysokooczyszczonej. 

Najlepszym wyborem jeśli chodzi 

o pieczywo jest chleb żytni na zakwasie.

Zasada 6



Żyto jest dużo mniej

zmodyfikowanym zbożem niż

pszenica, a zakwas redukuje

gluten oraz kwas fitynowy, przez

co składniki mineralne z chleba

są lepiej przyswajalne.

Najbardziej odżywcze kasze

to komosa ryżowa

(quinoa), amarantus i gryka.

ŻYTO ,  KASZE

Czy trzeba całkowicie rezygnować z glutenu? 
To zależy od przypadku, 

jednak z pewnością każdemu można polecić 
ograniczenie spożycia produktów

 glutenowych.



BŁONN IK  -  POSTAW  NA  PRODUKTY
WYSOKOBŁONN IKOWE

Zasada 7

Dzięki spożywaniu produktów bogatych w błonnik możemy
zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego

 i obniżyć stężenie cholesterolu. 
Błonnik zapobiega zaparciom, reguluje pracę jelit 

i usprawnia proces trawienia, co ma wpływ na minimalizowanie
ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego 

i okrężnicy. Błonnik stabilizuje poziom cukru i zapobiega
powstawaniu miażdżycy, pomaga oczyszczać organizm.

Należy więc zadbać, by nie brakowało go w zdrowej diecie.



 

OWOCE  I  WARZYWA

na przykład porzeczki,

maliny

PRODUKTY
ZBOŻOWE

pieczywo razowe, 

płatki wielozbożowe,

grube kasze, 

produkty pełnoziarniste

BŁONNIK
ZAWIERAJĄ

nasiona słonecznika,

pestki dyni,

suszone owoce - figi,

śliwki i morele

W  JAK ICH  PRODUKTACH  MOŻEMY
ZNALEŹĆ  BŁONN IK?

Uwaga!
Jeśli masz problemy z układem pokarmowym, to nadmiar błonnika może

podrażniać jelita, dlatego warto skonsultować się z lekarzem 
w kwestii jego spożywania.



 
WYRZUĆ  CUK I ER  Z  D I E TY

Zasada 8

Cukier rafinowany pod różnymi postaciami można znaleźć dosłownie 
wszędzie, nawet w ketchupie i wędlinach. 

Eliminując cukier, trzeba zrezygnować z produktów, 
które w składzie mają również syrop glukozowo-fruktozowy,

 cukier inwertowany, cukier trzcinowy, maltodekstryny, 
syrop z agawy czy syrop ryżowy.



 
NADMIAR  CUKRU

Nadmiar cukru w diecie upośledza białka budujące struktury organizmu, 
co przekłada się na bardzo liczne stany chorobowe, np. narządu wzroku, 

nerek, układu nerwowego i demencję starczą. Im więcej cukru, 
tym większe wahania poziomu glukozy i insuliny we krwi, a co za tym idzie – 

zwiększone ryzyko chorób metabolicznych i tycia.



 
OGRAN ICZ  GAZOWANE
 I  S ŁODK I E  NAPOJE    

Najzdrowiej spożywać wodę i ziołowe herbaty. Słodzone napoje 
to ogromna dawka cukru i chemicznych dodatków. Soki owocowe też powinny 

być jedynie dodatkiem. Picie soków i napojów w dużych ilościach sprzyja 
glikacji czyli przyłączaniu się cząsteczek glukozy do białek, 

co upośledza ich funkcjonowanie i przyspiesza starzenie organizmu. 
Odpowiada także za wzrost wagi, podwyższanie poziomu trójglicerydów 

we krwi i otłuszczanie wątroby.



WYB I ERAJ  DOBRY  NAB IA Ł  

Zasada 9

Mleko jest bardzo kontrowersyjnym produktem. 
Oficjalne źródła zalecają wypijanie 2 szklanek mleka dziennie jako głównego

źródła wapnia w diecie. Nowe podejście mówi jednak o całkowitym wykluczeniu
mleka od krów z przemysłowych hodowli oraz o dużym ograniczeniu nabiału.
Mleko i przetwory mleczne zawierają dużo wapnia, jednak niekoniecznie

wbudowuje się on w kości.



MLEKO

Duża zawartość fosforu w nabiale powoduje, że aby zrównoważyć jego ilość
 we krwi po spożyciu, z kości wypłukiwany jest wapń. Mleko przez wiele 
osób jest nietolerowane i źle trawione. Powoduje wzdęcia i inne problemy
 przewodu pokarmowego. Nabiał, najlepiej w postaci ukwaszonej (czyli 
lepiej strawnej) powinien pojawiać się w diecie nie częściej niż raz 

dziennie. Najlepiej, gdy pochodzi on od krów wypasanych na łąkach i jest
 wytwarzany tradycyjnymi metodami. 

Wtedy też jest dobrym źródłem bakterii probiotycznych.



 

Włącz białko do swojej diety. Białko jest
budulcem naszego organizmu. Odpowiednia
ilość białek jest niezbędna, żeby utrzymać
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 
Ponadto organizm nie magazynuje białka, 

co oznacza, że musimy je dostarczać w diecie
regularnie i w odpowiedniej  ilości. 

Niedobór białka może spowodować spadek
masy ciała, zmęczenie i spadek siły mięśni.

 

 

BIAŁKO

Zasada 10

Białko czyli inaczej proteiny 
pełnią wiele ważnych funkcji 

– wpływają na zmiany 
metaboliczne i dostarczają energii. 



 

Zapotrzebowanie na białko jest inne dla

kobiet, mężczyzn oraz zależy od poziomu

aktywności, masy ciała i wieku.

Wysoką zawartość białka mają mięso 

z kurczaka, wołowina, ryby. Białko 

dostarczysz również jedząc jajka i nabiał.

Orzechy i nasiona także 

zawierają białko i świetnie sprawdzają się

jako dodatek i urozmaicenie naszych dań.  
 

 

ŹRÓDŁA BIAŁKA



 

Białko to nie tylko produkty zwierzęce, ale także
roślinne takie jak fasola, groch, ciecierzyca,

soczewica, orzechy, pestki słonecznika, dyni itp. 
Białka roślinne są pozyskiwane z soi, pszenicy,
kukurydzy, ryżu, owsa.  Nadają się do spożycia
przez wegetarian i wegan. Serwatkowe, czyli
koncentraty, izolaty, hydrolizaty, pochodzą

 z nabiału. W zależności od sposobu pozyskania,
mogą zawierać lub nie zawierają laktozy. Jest to
istotna informacja dla osób z nietolerancją laktozy.
Ostatnia grupa to białka zwierzęce niemleczne,

czyli albumina jaja, hydrolizaty i izolaty uzyskiwane
z drobiu i wołowiny. Jak można się domyślić, nie są 

odpowiednie dla wegetarian.
.

 

BIAŁKO TO PRODUKTY
ZWIERZĘCE I ROŚLINNE



WODA

Zasada 11
Pij czystą wodę!

 
Woda jest głównym składnikiem organizmu.

 Można pić ją z dodatkiem cytryny, 
ogórka, mięty, zielonej herbaty itp.  

Woda daje nam energię, którą wykorzystują nasze
komórki. 

Jeśli przed każdym posiłkiem wypijesz szklankę wody,
zjesz mniej. 

 

Normy wody dla dorosłych:
Dorosły mężczyzna, w związku z szybszą utratą wody, 
powinien spożywać ok. 3500 ml życiodajnego płynu

dziennie. Z kolei kobiety powinny pić 
o ok. pół litra wody mniej.



1

Woda w organizmie spełnia

wiele ważnych biologicznie

i fizjologicznie funkcji.

2

Jest materiałem

budulcowym, gdyż stanowi

strukturalną część

wszystkich komórek

i tkanek. 

DLACZEGO  WODA  

J E S T  TAK  WAŻNA?

 

3

 Jest doskonałym

rozpuszczalnikiem dla

wielu składników.

4

Oczyszcza organizm 

z toksyn i przyspiesza

procesy metaboliczne.



Dzięki niej zachodzi transport

substancji odżywczych do

komórek organizmu. Woda jest

naturalnym transporterem

witamin, minerałów, tlenu 

i hormonów.

Woda w 75% jest składnikiem

mięśni, a w 90% – krwi.

WODA  -  ŚW I E TNY  TARNSPORTER

 



Jest potrzebna do prawidłowego przebiegu procesu
trawienia: umożliwia formowanie kęsów pożywienia, przesuwanie

treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym, wspomaga właściwe
działanie enzymów trawiennych i wchłanianie składników

odżywczych.

DLACZEGO  WODA  
J E S T  WAŻNA  W  PROCES I E  TRAW IEN IA

 



Zalecenia uszczegółowiono w oparciu o płeć. 

I tak: dziewczęta w wieku 10–12 lat powinny wypijać 2100 ml wody, 
w wieku 13–15 – 2200 ml, w wieku 16–18 lat – 2300 wody.

Zdecydowanie więcej według IŻiŻ powinni wypijać chłopcy. 
Ci w wieku  10–12 lat – 2400 ml wody dziennie, 

w wieku 13–15 lat – 3000 ml, a w wieku 16–18 – 3300 ml.

NORMY  P IC I A  WODY  
DLA  MŁODZ I EŻY



ŚN IADANIE

Koniecznie zjedz śniadanie!

Zgodnie z przysłowiem: "Śniadanie
jedz jak król, obiad jak książę, 

a kolację jak żebrak” ;) 

DZ IENNA  I LOŚĆ  POS I ŁKÓW

Jedz od 4 do 5 posiłków dziennie 

w miarę równych odstępach czasu.

Ostatni posiłek zjedz ze 2-3 godziny
przed snem. 

MOJE RADY
DLA

PRACUSIÓW 

JEDZ  W  SKUP IEN IU

Ogranicz rozpraszanie uwagi, jedz
wolno i spokojnie. Unikaj czytania
gazety, scrollowania komórki czy

oglądania telewizji podczas posiłku.



WODA

Pij czystą wodę!

Jeśli przed każdym posiłkiem wypijesz
szklankę wody, zjesz mniej. Woda
przyspiesza procesy metaboliczne.

USUŃ  JEDZENIE  Z  POLA
WIDZENIA  

Staraj się trzymać jedzenie schowane,

a jeśli masz w domu słodycze, to
przechowuj je w niewielkich ilościach na
"czarną godzinę" i schowaj je dobrze ;) 

MOJE RADY
DLA

ŁASUCHÓW 

PLANUJ  JEDZENIE

Planuj posiłki, przygotowuj je 

i zabieraj ze sobą, aby uniknąć
podjadania albo 

tzw. "wilczego głodu". 



Ostatnia moja rada, może

być tylko jedna. 

Pamiętaj o aktywności

fizycznej!  

Sport uszczęśliwia, dodaje

nam energii, sprzyja ładnej

sylwetce, poprawia krążenie

krwi, trawienie, sprzyja

odporności organizmu,

dobremu samopoczuciu 

i oczywiście spalaniu

nadmiaru kalorii.  
anetalechman.pl

Dziękuję za uwagę

MOJA OSTATNIA
RADA

 

www.facebook.com/aneta.lechmani

http://anetalechman.pl/
http://anetalechman.pl/
https://www.facebook.com/aneta.lechman/


Źródła z których korzystałam:

www.poradnikzdrowie.pl/

www.medonet.pl

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-
zywienia

Webinarium: "Warsztaty o zdrowiu"
Poradnia odchudzania i odżywiania
Prolife

"Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy 
i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią"

                                                                  Denis Waitley 

 http://dobretluszcze.pl/podzial-tluszczow/


