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Supraponderea este aprecierea indicelui de mas\ corporal\
(IMC) între 25 [i 29,9 kg/m2, iar obezitatea, de la 30 kg/m2
pân\ la 39,9 kg/m2, având mai multe grade de clasificare. Un
IMC >40 kg/m2 înseamn\ obezitatea morbid\, tratat\ doar
prin chirurgie metabolic\. Definit\ printr-un exces de ]esut
adipos, asociat cu cre[terea morbidit\]ii [i a mortalit\]ii, obezitatea este o afec]iune metabolic\ datorat\ unui dezechilibru
energetic cu predominan]a lipogenezei [i reprezint\ o
problem\ major\ de s\n\tate a lumii moderne, afectând sute
de milioane de oameni [i fiind considerat\ de OMS o adev\rat\ epidemie. Este mai frecvent\ odat\ cu înaintarea în
vârst\, dar afecteaz\ într-o tot mai mare m\sur\ [i copiii,
România situându-se, conform IOTF (International Obesity
Task Force), pe locul al treilea în Europa în ceea ce prive[te
inciden]a.
Potrivit celor mai recente cercet\ri în domeniu, calcularea
IMC nu este suficient\, deoarece nu ia în calcul nici forma
corpului, acumul\rile de gr\simi [i musculatura foarte
dezvoltat\ (ce pot da rezultate false), nici vârsta. Obezitatea
este asociat\ cu peste 30 de afec]iuni, iar eviden]ele
[tiin]ifice au stabilit o rela]ie strâns\ între cel pu]in 15 dintre
acestea. Complica]iile acute ale obezit\]ii cuprind: diabetul de
tip II, hipertensiunea, hiperlipidemia; accelerarea cre[terii [i
matur\rii osoase la copii; hiperandrogenismul ovarian [i
ginecomastia; colecistita, pancreatita, pseudotumorile; ficatul
gras cu ciroz\ [i boala renal\; apneea de somn [i tulbur\rile
respira]iei în timpul somnului, întâlnite mai ales la copii,
`nso]ite de disfunc]ii neurocognitive etc. Sechelele
emo]ionale [i psihosociale sunt [i ele larg r\spândite,
obezitatea fiind o boal\ cronic\ stigmatizant\.
Metodele noi de tratament sunt variate, de la cele
specializate pân\ la indica]iile „recomandate” de pe internet.
Îns\ trebuie avut în vedere faptul c\ obezitatea, chiar [i
supraponderea, sunt afec]iuni medicale, fiind înso]ite adesea
[i de alte alter\ri ale fiziologiei [i homeostaziei organismului.
Tratamentul medicamentos este contraindicat în sarcin\ [i
în lacta]ie, la persoanele vârstnice [i în st\ri patologice
severe – în atari situa]ii, îns\, se pot ob]ine rezultate bune
apelând la o serie de suplimente alimentare care, pe lâng\ o
diet\ adecvat\, pot aduce reale beneficii. Modalit\]ile

terapeutice de baz\ sunt: activitatea fizic\, regimul dietetic,
terapia comportamental\, tratamentul medicamentos [i
chirurgical [i suplimentele alimentare, a c\ror siguran]\ [i
eficien]\ s\ fie demonstrate prin studii clinice.
Activitatea fizic\ îmbun\t\]e[te condi]ia fizic\ a
organismului [i tonusul psihic, cre[te sensibilitatea la
insulin\, amelioreaz\ func]ia cardiorespiratorie, scade
colesterolul total, cre[te osteogeneza. Pentru prevenirea
afec]iunilor cardiovasculare se indic\ un efort fizic de
intensitate moderat\, minimum 150 de minute/s\pt\mân\,
iar pentru pierderea în greutate se recomand\ dublarea
timpului men]ionat.
Regimul dietetic se refer\ la o diet\ hipocaloric\, în care
aportul zilnic din totalul caloric s\ implice 10-35% proteine,
45-65% carbohidra]i [i 20-35%. Se prefer\ lactatele,
brânzeturile, c\rnurile f\r\ gr\simi. Se recomand\ mese
frac]ionate, cantitativ reduse, consum ridicat de fibre
vegetale, fructe, evitându-se cele cu con]inut crescut în
zaharuri, gr\simile de origine animal\ [i dulciurile, în special
cele rapid absorbabile (zah\r, miere, ciocolat\, gemuri).
Diete cu 0 calorii sau foarte hipocalorice (VLCD <800 de
calorii/zi) nu se recomand\ decât sub strict\ supraveghere
medical\, deoarece pot duce la complica]ii severe cardiace,
malabsorbtive, psihice. Alegerea trebuie f\cut\ de specialist,
în concordan]\ cu analizele efectuate, cu evaluarea istoricului
alimentar [i, nu în ultimul rând, a comorbidit\]ilor.
Tratamentul medicamentos este indicat la pacien]ii cu un
IMC peste 30 kg/m2 [i la cei supraponderali cu comorbidit\]i.
Se recomand\ pe o durat\ scurt\, având un rol adjuvant,
asociat cu schimbarea stilului de via]\. Dac\ dup\ trei luni de
tratament medicamentos nu se ob]ine o sc\dere ponderal\
de minimum 5% se va renun]a, având în vedere efectele
secundare [i reac]iile adverse ale unor atari tratamente. Nu
este recomandat\ nici solu]ia pierderii greut\]ii sau a câtorva
kilograme în plus cu pre]ul afect\rii s\n\t\]ii, adesea
ireversibil\, nici cea a alegerii unei diete la întâmplare ori în
urma unor recomand\ri neautorizate.
Produsul Admagra Forte, inovator prin compozi]ie, este
eficient [i sigur din punct de vedere al ac]iunii, mai ales c\
se bazeaz\ pe studii medicale de cercetare. Este un
supliment alimentar ideal pentru îmbun\t\]irea [i extinderea
rezultatelor ob]inute în urma unei diete echilibrate. Are o
compozi]ie sofisticat\, bazat\ pe substan]e naturale,
recunoscute pentru efectele lor benefice asupra organismului
[i asupra greut\]ii în exces: Citrus aurantium spp, cu ac]iune
specific\ asupra ]esutului adipos, favorizeaz\ pierderea în
greutate prin stimularea termogenezei, ajut\ la îmbun\t\]irea
fluxului de sânge intramuscular, p\strând [i îmbun\t\]ind
performan]ele musculaturii; Cromul picolinat, numeroase
studii demonstrând c\ substan]a lui activ\ inhib\ centrul
„foamei” din hipotalamus; Extractul de mesteac\n
(Betulla alba spp), cu un efect diuretic relevant [i unul
antiinflamator; Rosa canina spp, o surs\ natural\ de
vitamina C, ce poten]eaz\ ac]iunea diuretic\ a extractului de
mesteac\n.

Eficacitatea maxim\, mai ales dac\ ne referim la
suprapondere [i la afec]iuni gastrointestinale
(balonare, tranzit intestinal lent), se atinge, îns\,
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Admagra Forte care, prin termogenez\, transform\ gr\simea
în energie [i inhib\ senza]ia de foame (prin ac]iune direct la
nivelul hipotalamusului), ajutând la îmbun\t\]irea rezultatelor
dietelor.
P\strarea noii greut\]i se realizeaz\ prin: men]inerea unui
deficit caloric zilnic, intensificarea activit\]ii fizice,
continuarea terapiei comportamentale în cadrul educa]iei
specifice, administrarea suplimentelor alimentare de calitate,
sigure [i eficiente, împreun\ cu tratamentul medicamentos
când este indicat.
Riscurile [i efectele secundare ale tratamentului obezit\]ii
sunt: fluctua]iile greut\]ii, urmate de cre[terea p\r]ii grase
din masa corporala [i riscul crescut de deces de cauz\
cardiac\; litiaza biliar\; osteoporoza; inducerea
depresiei [i a tulbur\rilor de comportament alimentar;
insuccesele chirurgicale.
Pentru o sc\dere în greutate eficient\, pacientul trebuie s\
urmeze trei faze în cadrul unui program special, condus de
medic: includerea într-un test de screening pentru obezitate,
un program de sc\dere în greutate definitive; [i o faz\ de
men]inere, abordat\, de obicei, toat\ via]a [i care trebuie s\
fie acceptat\ pentru cel pu]in doi ani dup\ încheierea
programului.
Modificarea stilului de via]\ cuprinde: consumul redus de
alimente; activitatea fizic\; men]inerea unei diete s\n\toase [i
dup\ sc\derea în greutate; înscrierea în grupuri de sus]inere
pentru suport psihic [i motivare; al\ptarea nou-n\scu]ilor;
consumul de fructe [i legume proaspete sau preparate;
eliminarea gr\similor saturate [i a alimentelor bogate în
colesterol; consumul de cereale; echilibrarea aportului de
calorii cu consumul lor; eliminarea meselor frugale [i p\strarea
unei ore exacte la care se ia masa; luarea mesei în buc\t\rie,
f\r\ televizor; sc\derea apetitului prin consumul unui pahar
de ap\ cu 30 de minute înainte de mas\; administrarea de
suplimente alimentare care s\ aduc\ aportul de nutrien]i
necesari fiec\rui organism în parte [i s\ ajute la îmbun\t\]irea
digestiei [i ob]inerea unui tranzit intestinal optim. Înainte dea opta pentru un program de exerci]ii, pacientul trebuie s\
fac\ un control pentru sistemul respirator [i cel
cardiovascular. Orice anomalie clinic\ semnificativ\
descoperit\ necesit\ investigare medical\. Exerci]iile sunt

vitale pentru orice program de control al greut\]ii, deoarece
ajut\ la refacerea masei musculare, cre[terea activit\]ii
metabolice în toat\ masa corporal\, reducerea propor]iilor de
gr\sime corporal\, sc\derea cantit\]ii de mas\ muscular\
pierdut\ compensator [i, nu în ultimul rând, sunt importante
pentru o func]ie cardio-respiratorie bun\.
Este important s\ avem un sistem digestiv care
func]ioneaz\ corect, atât din punct de vedere al digestiei cât
[i al metaboliz\rii. Balonarea, gazele în exces, eructa]iile,
epigastralgiile, dac\ nu au o cauz\ patologic\, pot afecta pe
termen lung procesul de pierdere în greutate [i se datoreaz\,
în mare parte, lipsei fibrelor alimentare, a unei cantit\]i
suficiente de lichide, a bifido bacteriilor „prietenoase” de la
nivelul intestinului gros, dar [i unui echipament enzimatic
slab [i unei alimenta]ii incorecte. Aceste aspecte pot fi
îmbun\t\]ite prin utilizarea integratorilor dietetici ce pot
contribui la pierderea în greutate, reducând absorb]ia
gr\similor din alimentele consumate, dar care au [i o
cantitate optim\ de fibre vegetale. Neputând fi atacate de
enzimele noastre digestive, fibrele alimentare nu au valoare
nutritiv\ [i energetic\. Produsele de sl\bit de ultim\
genera]ie au la baz\ fibre solubile cu efecte favorabile asupra
s\n\t\]ii, poten]ate de o substan]\ de tipul chitinei (chitosan)
care, datorit\ structurii sale vâscoase, re]ine din alimente
gr\simile înc\ nemetabolizate, ce se vor elimina ca atare,
reducând, astfel, atât cantitatea de calorii absorbit\ odat\ cu
mâncarea cât [i procesul de absorb]ie al glucozei la nivelul
intestinului, aducând, a[adar, beneficii [i persoanelor cu
diabet zaharat de tip 2. Un produs ce ofer\ aceste avantaje
este Obegrass – prin fibrele solubile, chitosanul, vitamina C
[i resveratrolul pe care le con]ine, reduce absorb]ia
gr\similor, asigurând un tranzit corect. Fibrele solubile au o
ac]iune protectoare [i emolient\ asupra mucoasei tractului
digestiv, precum [i efecte secundare benefice pentru
s\n\tate: scad atât greutatea corporal\ în mod natural cât [i
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actual\ nu mai asigur\ protec]ia necesar\ organismului, fapt
datorat sc\derii calit\]ii alimentelor [i cre[terii num\rului de
factori cu poten]ial agresiv asupra organismului. Pe de alt\
parte, ceea ce mânc\m se poate transforma într-o surs\ de
radicali liberi, a[a încât e nevoie de ac]iunea suplimentelor
alimentare în combaterea problemelor de s\n\tate [i a
proceselor de îmboln\vire. Astfel, organismul trebuie
sus]inut prin nutrien]i de calitate garanta]i de institu]ii de
reputa]ie interna]ional\, a c\ror eficien]\ [i eficacitate s\ fie
demonstrate prin studii clinice, precum produsele pe care
le-am cercetat [i testat personal [i ale c\ror beneficii m-au
convins. Pentru controlul greut\]ii recomand terapia
combinat\ Diet Coach: Obegrass [i Admagra Forte.

