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МОЯТА „ДИЕТА“  
МОЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ!
Книжка с препоръки за здраво тяло

Тук няма да намерите обичайните диети, 
които водят до нездравословни навици 
или прекалено рестриктивни модели на 
хранене. Вместо това ви представяме 
по-реалистичен и устойчив подход към 
здравословното хранене и цялостното 
подобряване на начина на живот. 

Фокусирани върху укрепване на здравето, 
подобряване на настроението и 
безопасното постигане на желаната 
фигура, всички препоръки в тази книжка са 
съставени от опитните специалисти в 
медицински център Regina Life Clinic.

Te могат да ви помогнат да се чувствате 
отлично отвътре и да излъчвате добро 
настроение отвън с ключови съвети за 
здравословен и пълноценен хранителен 
режим, който да следвате целогодишно. 
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6 ЗЛАТНИ СЪВЕТА

1. Слушайте тялото си!
Когато ядете, докато правите нещо друго, е 
много по-вероятно да преяждате. Важно е да 
се наслаждавате на всяка хапка и да обръщате 
внимание кога започвате да се чувствате 
сити.

2. Не гладувайте!
Гладуването и рязкото отслабване води до 
бързо възстановяване на изгубеното тегло, 
хранителни разстройства, слаб имунитет, 
намаляване на мускулна маса, забавен 
метаболизъм, косопад, изтощение и стрес. 

3. Добавете колкото можете зеленчуци и 
плодове към диетата си!
Хората се нуждаят от 5 до 9 порции зеленчуци 
и плодове на ден. Може да ви изглежда много, но 
можете лесно да спазвате това правило - като 
прибавяте плодове и зеленчуци към всяко ястие. 

за целогодишна перфектна форма
4. Пийте вода!
Водата е извор на живот и тялото ни има 
нужда от поне 8-10 чаши вода на ден, за да 
поддържа баланса на телесните течности и 
контролиране на калориите.

5. Избягвайте алкохола!
Ако искате да се чувствате здрави и добре в 
кожата си, спазвайте универсалния съвет за 
алкохолните единици и избягвайте твърдия 
алкохол. Може да си позволявате една чаша бира, 
която съдържа около 5% алкохол, или чаша вино – 
11% средно.

6. Закусвайте!
Пропускането на закуската се счита за 
грешка в дългосрочен план. Хората, които 
пропускат първото хранене са по-склонни да 
пълнеят в късните етапи от живота си. Ако 
ядете 30 минути, след като сте се събудили, 
ще стартирате бързо метаболизма си и ще 
направите дългосрочна услуга на тялото си.
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ПОЛЕЗНИ И ВРЕДНИ ХРАНИ

Препоръчваме
- яйца, всички видове месо, морски дарове, зехтин 

- зеленчуци (предимно домати, чушки, лук, 
краставици, тиквички, патладжан, салата, зеле, 
моркови, гъби), плодове без изключения

- около 150 гр. мед и сушени плодове на седмица 

Не препоръчваме
- пушено месо, захар, сол, непълнозърнести 
зърнени продукти (бял хляб, царевица, 
пшеница, бял ориз, бели макаронени изделия 
и др.), високомаслени млечни продукти, мая, 
безалкохолни и сладки алкохолни напитки. 

Но не забравяйте, че и количеството има 
значение! На каквито и групи храни да се 
спрете, просто внимавайте с дозата. 

ПРИМЕРНО REGINA LIFE МЕНЮ

Закуска:
омлет от 2 белтъка и 1 жълтък, зеленчуци и 
кашкавал, колкото орех 

Снак:
шепа горски плодове тип бери като ягоди, 
малини, боровинки

Обяд:
филе от любимата ви риба на скара, голяма 
зелена салата с репички, ягоди и люспи 
пармезан с дресинг от лимонов сок, зехтин, 
горчица и сол 

Междинно хранене:
плод по избор от шепа ягоди или боровинки, 1 
ябълка, 1 круша и 5-7 сурови бадема 

Вечеря:
пуешко филе на скара, задушени броколи с 
горчица, сусамено семе и микс от сурови кълнове, 
чаша вино. Нискомаслен йогурт с малини и 
лъжичка кленов сироп
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КАК РАЗПРЕДЕЛЯМЕ ЕНЕРГИЯТА ОТ 
ХРАНАТА?

ЗА ПО-СИЛНА ИМУННА СИСТЕМА ПО 
ВРЕМЕ НА COVID-19

Около 70% от калориите, от които се нуждаем, 
са само за да ни поддържат живи. Те се 
използват за изпълнението на основните 
функции на тялото, като дишането и 
функциите на сърцето, черния дроб, бъбреците 
и мозъка.

Приблизително 20% от нужните ни калории са 
за физическа активност, а останалите 10% за 
храносмилането.

- приемайте изобилие и разнообразие от 
плодове и зеленчуци, които да ви предпазят 
от възникването на дефицити или 
недостатъчност на важни микроелементи. 

- добавете в менюто си чесън и джинджифил, 
които могат да бъдат естествени 
убийци на вирусите. Джинджифилът има 
противовъзпалителни свойства и други 
компоненти, които облекчават болката. 

- поддържайте здравословно тегло. 
Наднорменото и поднорменото тегло пречат 
на имунните функции и водят до по-голям риск 
от заболявания и инфекции. 

19% Мозък

Сърце

Черен дроб

Бъбреци

Мускули

Други органи

7%

27%

10%

18%

19%
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ВЪВ ФОРМА И КОГАТО 
СМЕ „HOME OFFICE“

ОСНОВИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО 
ХРАНЕНЕ

Белтъчини Мазнини
Въглехидрати Вода

- Избягвайте храните, които имат тенденция 
да увеличават риска от напълняване - пържено, 
мазни и преработени меса, храни с добавена 
захар (печива, зърнени закуски, бисквитки), 
консервирани и пакетирани хранителни 
стоки, подсладени сокове, газирани и алкохолни 
напитки, храни с високо съдържание на 
въглехидрати. 

- Не се хранете на крак или пред монитора 
на компютъра си. Ако работата ви изисква 
постоянна мобилизация и стрес, наблегнете 
на орехите, суровите какаови зърна, годжи-
берито, мануката и женшенът, като възможни 
варианти за междинни хранения.

- Придържайте се към обичайния си ритъм на 
хранене, а ако все пак ви се хапва по-често, 
наблегнете на зеленчуците и плодовете. Може 
да експериментирате с различни рецепти за 
салати, като миксирате зеленчуците с кълнове, 
семена и ядки, за да са по-засищащи.

- Движете се по-често. Всичко е въпрос на воля 
и желание, а интернет пространството е 
пълно с домашни тренировки. Така че хващайте 
гиричките вкъщи и не се оправдавайте.

Здравословната диета не е само това, което 
ядете. Количеството също е изключиелно 
важно, защото именно то може да доведе 
до промени в телесната маса на човек. 
Регулирайки порциите си – вие регулирате и 
калориите, които консумирате. А най-лесният 
начин това да стане е да използвате ръката 
си за наръчник.

Ръката ви е пропорционална на тялото ви и 
нейният размер никога не се променя, което я 
прави идеалният инструмент за измерване на 

храна и хранителни вещества.

1 порция
белтъчини 

1 длан

1 порция
зеленчуци

1 юмрук

1 порция
въглехидрати

1 шепа

1 порция
мазнини

1 палец
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ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ СВАЛЯ 
КИЛОГРАМИ

ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 
ЗАПОЧВА СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО 
ПАЗАРУВАНЕ

Повечето от нас са склонни да се хранят 
с едни и същи храни отново и отново. Но 
разнообразието наистина е подправката 
на живота. Приготвянето на разнообразни 
и здравословни ястия е предизвикателство, 
ако в кухнята нямате подходящите съставки, 
но с малки напътствия пазаруването ще се 
превърне в лесна задача. 

• Планирайте менюто си за седмицата и 
направете списък за пазаруване. 

• Купувайте свежи и сезонни плодове и 
зеленчуци.

• Старайте се да купувате прясно месо или 
риба.

• Четете внимателно етикетите на всичко, 
което купувате!

Не мога да отслабна.
Тренировките са скучни.
Не обичам плодове
и зеленчуци.
Какъв е смисълът?
Знам, че ще се проваля.

Не мисли по този начин!

Мога да сваля килограми,
когато си поискам.
Правя упражнения,
които ми харесват.
Плодовете и зеленчуците
са здравословни.
Мога да постигна всичко,
което си поискам

Мисли по този начин!
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ЕНЕРГИЙНИ ХРАНИ СРЕЩУ
ПРОЛЕТНА УМОРА

Пролетта е сезонът, през който човек често 
се чувства отпаднал, депресиран, със слабост 
в мускулите, намален апетит, смущения в съня, 
боледува, кожата става бледа, а косата капе 
повече от обичайното. 

Повечето от тези симптоми се дължат 
на непълноценното хранене през зимата, 
когато недостатъчният прием на витамини, 
минерали и аминокиселини се отразява 
неблагоприятно върху общото състояние на 
организма. 

5 полезни съвета за пролетния 
сезон:
1. Животинският белтък е единственият 
източник на есенциални (незаменими) 
аминокиселини, ключови за почти всички 
жизнени функции в тялото, както и за 
формиране на здрава и силна имунна система.

2. Крехките меса, яйцата, млечните продукти 
с ниско или умерено съдържание на мазнини 
трябва да бъдат включвани в ежедневното ни 
хранене.

3. Най-малко два пъти седмично трябва да се 
консумира риба.

4. Салати от ряпа, моркови, зеле, полети 
със зехтин или слънчогледово олио са добър 

източник на витамини, минерали, фибри и 
полезни мазнини.

5. Постепенно преминете към хранене с 
по-ниска калорийност, богато на сезонни 
зеленчуци и плодове, 1-2 литра вода дневно и 
поне 10 хиляди крачки всеки ден, които биха били 
добра основа за здравословно живеене.

МНОГО ОПАСНИ

ОПАСНИ

КАНЦЕРОГЕНИ

Е123

Е102

Е131

Е155

Е214

Е224

Е249

Е402

Е503

Е510

Е110

Е142

Е180

Е215

Е228

Е280

Е403

Е620

Е513е

Е120

Е153

Е201

Е216

Е233

Е281

Е404

Е636

Е527

Е124

Е210

Е220

Е219

Е242

Е282

Е405

Е637

Е127

Е212

Е222

Е230

Е400

Е310

Е501

Е129

Е213

Е223

Е240

Е401

Е954

Е502
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Във форма и по празниците
МИСИЯ ВЪЗМОЖНА

Празниците са любимото ни време от 
годината, изпълнени с любов, забавления, 
незабравими моменти със семейство и 
приятели, и обикновено с много храна! 

За много хора празниците са изпълнени с 
традиции и храната играе голяма роля в тези 
традиции, независимо дали става въпрос за 
мазни пържолки или тайната рецепта за 
кекс на баба ви, повечето празници идват 
със своите изкушения, които могат да ви 
отклонят от целите ви за здравословен 
живот. В съчетание с празничния стрес и 
висококалоричните храни е трудно да се 
избегне нежеланото празнично тегло.

Има обаче някои лесни начини да празнувате, 
без да прекалявате с храната по време на 
празниците!

1. Хранете се три пъти дневно 
Не прескачайте храненията, защото това 
може да доведе до преяждане по-късно през 
деня, особено когато съчетаете прекаления 
глад с вкусната празнична храна. Дните около 
празниците могат да бъдат натоварени 
и хаотични, но не позволявайте това да ви 
попречи да се храните редовно.

2. Хранете се до засищане, не се тъпчете
Наслаждавайте се на малки порции и яжте 
бавно, за да можете да се насладите на 
всяка хапка. Опитайте се да изчакате 10 
минути, преди да хапнете втори път, за да 
установите дали наистина сте още гладни. 

3. Избирайте храната си умно
Изчакайте, докато цялата храна е на масата, 
преди да направите своя избор. Започнете 
да запълвате половината от чинията си с 
плодове и зеленчуци. Изберете храните, които 
смятате, че ще ви харесат най-много.

4. Отклонете вниманието си от храната
Не забравяйте да се наслаждавате на това 
време със семейството и приятелите и се 
съсредоточете върху общуването или други 
интересни активности, които не включват 
храна.

5. Намерете време за физически 
упражнения 
Насладете се на пълноценни разходки навън или 
забавни празнични игри. Това може да бъде добър 
начин да повишите и сърдечния си ритъм.

6. Грижете се за емоциите си 
Празниците са радостно време, но могат да 
бъдат съпроводени с доста стрес. Уверете 
се, че разполагате с достатъчно време за 
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физическите дейности, сън или медитация, за 
да се освободите от стреса.

Най-големи грешки на празничното 
преяждане:
- да преядете със сладко, шоколад или сушени 
плодове – това води до повишаване на 
стойностите на кръвната захар и инсулина, 
което води до превъзбуденост, чувство на 
умора, и качване на килограми.

- да се преяде с ядки (орехи, лешници, бадеми) 
или бобови храни (боб, леща) - води до стомашни 
болки, подуване на стомаха, и газове. 

- да се преяде с месо е най-често срещана 
грешка особено ако е в комбинация с алкохол. 
Това води до влошаване функциите на черния 
дроб, а именно черният дроб е нагърбен с най-
тежките задачи по време на прехранване и 
алкохолизиране.

ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ 
И КЪРМЕНЕ

Жените често питат как трябва да изглежда 
здравословната диета за бременните. 
Посланието трябва да бъде „яжте по-добре, 
а не повече“. Това може да бъде постигнато 
ако ежедневното ви меню се основава на 
разнообразни пълноценни храни с висока 
хранителна стойност, включително плодове, 
зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести 
храни, здравословни мазнини от групата 
на омега-3 мастни киселини, които ни 
предоставят суровите ядки, семената и 
рибата.

Киселото мляко и другите млечнокисели 
продукти, където калцият е в лесно усвоима 
форма, имат специално влияние върху 
здравето на костите на плода в първите 
месеци на бременността. Препоръчителното  
количеството калций за бременни е 1200 мг 
дневно.

Бременните жени е добре да увеличат и 
приема на витамин C, който осигурява по-
голямо всмукване на нехемовото (различно от 
това в кръвта) желязо в червата и подобрява 
имунитета. Богати на витамин C са чушките, 
зеленият грах, карфиолът, зелето, магданозът, 
зеленият лук, чесън, репичките и ряпата, 
картофите, цвеклото, а от плодовете – шипки, 
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портокали, лимони, грейпфрут, киви, пъпеши, 
ягоди, ябълки.  Избягвайте цитрусите, които 
могат да са причина за колики при бебето.

Един здравословен ден…
При сутрешно гадене и стомашни смущения е 
препоръчително да хапвате и пийвате нещо 
малко още преди да станете от леглото. Чаят 
от маточина също действа благотворно при 
повръщане.

Хранете се по-малко и на често. Междинното 
хранене ще ви помогне да не изпитвате 
нетърпим глад. Шепа микс сурови ядки и сушени 
плодове, 4 парчета тъмен шоколад, плод по 
избор или парче сирене са добър вариант. 

В обедното хранене е добре да присъства 
винаги някакъв пресен зеленчук под формата 
на салата. Основното хранене може да бъде 
пълнозърнеста паста, кафяв ориз, киноа или 
други богати на баластни вещества продукти 
със сирена, риба или месо като проетини. 

Следобедната закуска, по подобие на другото 
междинно хранене, трябва да осигури енергия 
на организма, така че да не е прегладнял 
до вечерята. Вечерята е важно да бъде 
рано- минимум 2 часа преди сън, за да не се 
претоварва организма.
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Индекс на телесната маса според 
световната здравна организация, 1995 г. 

Състояние 
Индекс на 
телесната маса 

Тежко недохранване < 16,0 

Средно недохранване 16 — 16,99 

Леко недохранване 17 — 18,49 

Поднормено тегло < 18,5 

Нормално тегло 18,5 — 24,99 

Наднормено тегло ≥ 25,0 

Затлъстяване ≥ 30,0 

Затлъстяване I 
степен 

30 — 34,99 

Затлъстяване II 
степен 

35 — 39,99 

Затлъстяване III 
степен 

≥ 40,0 

КРИЕ ЛИ ВАШЕТО ТЕГЛО РИСК ЗА 
ЗДРАВЕТО ВИ?

В медицинската наука са известни много 
начини за изчисляване на „идеалното“ тегло.

Индексът на телесната маса (съкратено 
ИТМ, на английски: Body Mass Index, BMI) e 
медико-биологичен показател, който служи за 
определяне на нормалното, здравословно тегло 
при хора с различен ръст и за диагностициране 
на затлъстяване и недохранване. 

Индексът на телесната маса се измерва в 
килограми на квадратен метър и се определя по 
следната формула:

Където BMI e индексът на телесната маса, W е 
теглото в килограми, а h е височината в метри. 

Световната здравна организация указва 
следните норми за индекс на телесната маса, 
независимо от възрастта, пола или други 
индивидуални характеристики:

Наднорменото тегло е в диапазона 25-29,9 кг/ м 
на квадрат и затлъстяването – равно и над 30 
кг/ метър на квадрат.
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Затлъстяването не е само естетически 
проблем, а особено сериозна заплаха и 
крие рискове от развитие на множество 
заболявания. При BMI 30-40 кг/кв. м е необходимо 
предприемане на на мерки за редукция на 
теглото поради повишен риск от развитие 
на диабет от II тип и сърдечно-съдови 
заболявания и усложнения.

10 НАЧИНА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО 
И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

1. Пийте вода
Пиенето на повече вода действа потискащо на 
апетита, в резултат на което ядете по-малко.

2. Разхождайте се ежедневно
Една добра 30-минутна разходка ще бъде от 
полза за сърцето и ума ви.

3. Използвайте по-малко сол
Използвайте по-малко сол в диетата си и 
поддържайте здравословно кръвно налягане.

4. Практикувайте йога
Практикувайте различни йога асани за 
отслабване.

5. Яжте зелени зеленчуци
Включвайте зелени зеленчуци в диетата си 
ежедневно!

6. Яжте плодове
Винаги носете ябълки и портокали на работа. 
Яжте плодове, когато ви се прииска да хапнете 
нещо малко. 
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7. Избягвайте храни с наситени мазнини
Наситените мазнини повишават нивата 
на холестерола, което увеличава риска от 
сърдечни заболявания и съдови инциденти.

8. Избягвайте захарта
Спрете да консумирате сладки храни, тъй 
като захарта е истинският злодей за 
разпространението на епидемията от 
затлъстяване.

9. Никога не пропускайте закуската
Пропускането на първото хранене за деня ще 
ви направи по-гладни, което ще ви подкани да 
консумирате повече вредни бързи храни.

10. Тренирайте
Отделете поне 30 минути от натоварения си 
график за бърза тренировка във фитнеса или в 
домашни условия.

КАК ТЕГЛОТО ВЛИЯЕ НА ВЕНИТЕ

Вените имат изключително важната задача 
да пренасят кръвта с бедно кислородно 
съдържание от всички части на тялото 
обратно към сърцето. Най-отдалечените от 
сърцето вени, обикновено в долната част 
на краката, имат най-тежката задача, тъй 
като трябва да се борят с гравитацията 
и собственото ви тегло, за да придвижват 
кръвта към сърцето. Когато сте с наднормено 
тегло или затлъстяване, вените на долните 
крайници се натоварват още повече и се 
увреждат с течение на времето.

В дългосрочен план специалистите от 
клиника Regina Life съветват да се подложите 
на хранителен режим, за да постигнете 
здравословно телесно тегло. Упражненията 
и здравословното хранене са два ключови 
навика, които трябва да включите в живота си 
възможно най-скоро. Загубата на каквото и да е 
количество тегло ще повиши ефективността 
на кръвния поток във вените ви и ще свали 
част от напрежението.

Упражнения 
Тези лесни упражнения за подобряване на 
венозната циркулация ще стимулират 
редовното свиване на мускулите на краката 
и активира кръвообращението. Така може 
значително да намалите риска от развитие 
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на венозни болести и временно да облеклите 
болката.

Каране на колело
1. Легнете по гръб и вдигнете краката си. 

2. Започнете да изпълнявате кръгови движения 
във въздуха.

3. Започнете с 4 серии от 15 движения.

4. Почивайте за 20 секунди между всяка серия.

Свиване и изпъване на пръстите
1. Изпънете краката си напред. 

2. Насочете пръстите си към тавана, задръжте 
за 10 секунди, след това ги отпуснете.

3. Насочете пръстите си към пода, задръжте за 
10 секунди, след което отпуснете, 

4. Повторете 10 пъти.

Описване на кръгообразни движения
1. Завъртете краката си около глезените.

2. Започнете с 2 серии от 15 движения, 
завъртайки ги първо по часовниковата стрелка.

3. След това обратно на часовниковата 
стрелка. 

4. Между всяка серия си дайте по 20 секунди за 
почивка.

Изправяне на палци и пети от стоеж
1. Изправете се, краката са успоредни един до 
друг. 

2. Наклонете се напред-назад от пръстите до 
петите си.

3. Повторете от 10 до 15 пъти.

4. Почивайте за 10 секунди
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ТАЙНАТА НА REGINA LIFE CLINIC 
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И ГРИЖА ЗА 
ТЯЛОТО
Интравенозната терапия е иновативен 
метод в медицината за бързо и ефективно 
лечение. Чрез интравенозните вливания на 
водно-електролитни разтвори, витамини, 
антиоксиданти и други полезни молекули 
директно в кръвния поток можете да 
захраните тялото си отвътре. 

Този метод става все по-популярен в 
медицината и се използва не само за лечение на 
заболявания, но и за оптимизиране на здравето. 
Все повече хора, които се грижат за здравето 
си, използват интравенозната терапия, 
за да си набавят витамините, минералите, 
антиоксидантите и лекарствата, от които 
се нуждаят, за да се чувстват по-добре и да 
поддържат правилното функциониране на 
организма си.

Със специално разработените формули 
на специалистите в Regina Life Clinic, 
интравенозната витаминна терапия ще 
допринесе широк спектър от ползи за вашето 
здраве - от бързо облекчаване на махмурлука 
и укрепване на имунната система до 
предотвратяване на последиците от тежки 
гладувания или подпомагане процеса на редукция 
на теглото.  

интравенозните коктейли на Regina Life 
Clinic са разработени от доказаните ни 
експерти в различни области на медицината 
- анестезиолози, ендокринолози, диетолози, 
кардиолози, психолози, и съдържат уникални по 
състав компоненти, които ги прави много бързо 
ефективни и чудесен допълващ метод за всеки 
здравословен проблем.  

Най-популярни ползи за здравето от 
интравенозната терапия
• Засилване на имунната система

• Лекуване на определени хранителни дефицити

• Повишаване на енергийните нива

• Подобряване на умствената яснота и 
когнитивните функции

• Предотвратяване на вредното въздействие 
на свободните радикали

• Укрепване на косата, ноктите, кожата и 
очите

• Осигуряване на бърза и адекватна хидратация

• Подобряване на спортните постижения 

• Подпомага възстановяване на мускулите 

• Облекчаване на симптомите на махмурлук  
и джет лаг

• Подпомагане на здравословното намаляване  
на теглото
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ПРЕВЪРНЕТЕ ТЕОРИЯТА В ПРАКТИКА…

Направете първата стъпка към промяната и се 
доверете се на екипа от доказани специалисти 
в Regina Life Clinic, които ще се погрижат с 
персонализиран подход да получите грижата, 
която заслужавате.

Медицинският център разполага с 
консултативно-диагностични кабинети в 
сферата на ендокринологията, болестите на 
обмяната и диететиката, кардиохирургия и 
съдова хирургия, анестезиология и интензивно 
лечение с цел предлагане на оптимално и 
напълно безопасно инфузионно лечение, 
ортопедия, травматология и спортна 
медицина, медицинска онкология, психология, 
както и манипулационна с възможност за 
извършване на мини-инвазивни хирургични и 
нехирургични операции.




