
Trzymanie się listy zakupów
Jeśli nie korzystasz z pomocy
dietetyka, z wyprzedzeniem planuj
sobie posiłki i zapisuj wszystkie
potrzebne do ich wykonania składniki.
Kupuj tylko to, co zaplanowałaś/eś
zjeść i nie chodź na zakupy głodny !

Twoja motywacja
Zastanów się, dlaczego chcesz
zmienić swój sposób odżywiania.
Chcesz uchronić się przed
chorobą ? Marzysz o szczupłej
sylwetce ? A może motywuje Cię
troska Twoich dzieci o Twoje
zdrowie ? Przemyśl to i zapisz
sobie na kartce, która będzie
Twoim motywatorem !

Dokładne planowanie
Zaplanuj dokładnie swoje
postanowienia. Postaraj się
odpowiedzieć na pytania: co
będziesz robić? kiedy? gdzie? z kim?
Zaplanuj również wyjście awaryjne,
kiedy na drodze do realizacji
Twojego celu wystąpi przeszkoda. 

Regularność
Mając rozplanowane posiłki na
konkretne godziny  każdego dnia
będzie łatwiej Ci o nich pamiętać, a
także zmobilizuje Cię to do
wcześniejszego ich przygotowania.
Dzięki temu nie będziesz chwytać
za niezdrowe przekąski i pomoże Ci
to uregulować swój rytm
odczuwania głodu.
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Wsparcie środowiska
Podziel się swoimi postanowieniami z
bliskimi, przyjaciółmi i osobami, z
którymi spędzasz czas. Na pewno
chętnie pomogą Ci w osiągnieciu celu,
będą dla Ciebie wsparciem w chwilach
spadku motywacji, a może nawet
dołączą do Ciebie w zmianie nawyków !

Zdrowe przekąski
Dobrze jest mieć ze sobą w pracy lub szkole
zdrowe przekąski, w razie gdy między
posiłkami poczujesz ochotę na przegryzienie
czegoś. Nawet jeśli się odchudzasz a taka
przekąska jest dodatkową porcją kcal, lepiej
żebyś zjadła/zjadł jakiś owoc, jogurt lub lekki
serek niż uległa/ uległ pokusie kupienia czegoś
niezdrowego i o wiele bardziej kalorycznego.

Bez obsesji
Waż się nie częściej niż 1/tydzień, a
najlepiej rzadziej.  Masa ciała zmienia
się w ciągu dnia, poza tym organizm
może gromadzić lub tracić wodę, co
również daje spore wahania wagi. Bądź
też dla siebie wyrozumiała/y i kiedy
masz słabszy dzień pozwól sobie na
małe odstępstwo od diety lub odpuść
trening. Restrykcyjne trzymanie się
zasad szybko Cię zniechęci !

Pozbycie się pokus
Pozbądź się niezdrowych
produktów z domu lub schowaj je
bardzo głęboko. Słodycze, czy
chipsy leżące pod ręką będą cały
czas Cię kusić, nawet kiedy nie
będziesz głodna/głodny ! 
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