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Kάθριν ΦράνσιςΠ αλεύεις με το βάρος σου; Έχεις δοκιμάσει τη μία δίαιτα 
μετά την άλλη χωρίς αποτέλεσμα; Αν ναι, τότε κρατάς στα 

χέρια σου το κατάλληλο βιβλίο. Προσεγγίζοντας το θέμα με 
σαφή, συνοπτικό και άμεσο τρόπο, η Κάθριν Φράνσις σού δεί-
χνει πώς να απαλλαγείς από τα περιττά κιλά μια για πάντα. Με 
προσαρμογές στο διαιτολόγιο και τη γυμναστική σου, μπορείς 
να χάσεις βάρος χωρίς να το ξαναπάρεις και να είσαι πιο υγιής 
κι ευτυχισμένος – για το υπόλοιπο της ζωής σου.

Η Κάθριν Φράνσις είναι δημοσιογράφος που ειδικεύεται θέμα-
τα για τη διατροφή, την υγεία και το αδυνάτισμα. 
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Γιατί να διαβάσω αυτό το βιβλίο;

• Προσπαθείτε να χάσετε βάρος;
• Έχετε δοκιμάσει δίαιτες στο παρελθόν, αλλά τα εγκατα-

λείψατε;
• Ανησυχείτε για τις επιπτώσεις στην υγεία σας μακροπρό-

θεσμα επειδή το βάρος σας είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα 
θέλατε;

Αν ναι, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας σας αφορά. 
Δεν πρόκειται για μια ακόμα θαυματουργή συνταγή του τύ-
που «Αδυνατίστε μέχρι την επόμενη Παρασκευή». Ενδεχο-
μένως να έχετε δοκιμάσει τέτοιες δίαιτες – δεν έχουν απο-
τέλεσμα και δεν είναι αξιόπιστες. Το εν λόγω βιβλίο θα σας 
εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα. Θα σας βοηθήσει:
• Να κατανοήσετε για ποιον λόγο παίρνετε βάρος.
• Να βρείτε μια δίαιτα και ένα πρόγραμμα άσκησης που 

θα ταιριάζει σ’ εσάς και στον τρόπο ζωής σας.
• Να χάσετε βάρος αργά και σταθερά – και να μην το ξα-

ναπάρετε.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρί-
ζετε για να γίνετε πιο αδύνατοι και πιο υγιείς!
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Εισαγωγή

Φοβάστε πως έχετε πρόβλημα με το βάρος σας; Μήπως οι 
φίλοι, η οικογένεια ή ο γιατρός σας εξέφρασαν την ανησυ-
χία τους ότι το βάρος σας επηρεάζει την υγεία σας; Μήπως 
το βάρος σας επιδρά αρνητικά στην αυτοπεποίθηση, τον αυ-
τοσεβασμό και την ευτυχία σας; Ίσως προσπαθήσατε να χά-
σετε βάρος πολλές φορές στο παρελθόν και πιστεύετε ότι 
δε θα τα καταφέρετε ποτέ.

Αν τα πράγματα είναι έτσι, δεν είστε μόνοι. Περισσότε-
ροι από τον μισό πληθυσμό είναι πλέον υπέρβαροι. Το επι-
πλέον βάρος μπορεί να επιβαρύνει δραματικά την υγεία και 
την ποιότητα της ζωής σας, ακόμα και να μειώσει το προσ-
δόκιμο ζωής. Ωστόσο, δεν είστε καταδικασμένοι να μείνε-
τε υπέρβαροι για πάντα. Εάν εφοδιαστείτε με κάποιες γνώ-
σεις και με αποφασιστικότητα, μπορείτε να αποκτήσετε το 
βάρος που δε θα αποτελεί απειλή για την υγεία σας – και 
να το διατηρήσετε.

Επιστροφή στα βασικά
Το θέμα της παχυσαρκίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον στην εποχή μας. Μια ματιά σε ένα βιβλιοπωλείο μπο-
ρεί να σας αφήσει άφωνους με την πληθώρα βιβλίων για τις 
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διαφορετικές δίαιτες και τα σχέδια σωματικής άσκησης που 
προσφέρονται, καθένα από τα οποία διατείνεται πως κρα-
τά το κλειδί για την εύκολη απώλεια βάρους. Αν τα προσθέ-
σουμε αυτά στις ατελείωτες διαφημίσεις για χάπια διαίτης, 
υποκατάστατα γευμάτων και κέντρα αδυνατίσματος, εύκο-
λα μπορεί να τρομάξει κανείς και να εγκαταλείψει την προ-
σπάθεια προτού καν ξεκινήσει.

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει σχεδιαστεί ώστε να σας βοη-
θήσει να επιστρέψετε στα βασικά. Ξεχάστε τα κόλπα και τις 
δίαιτες της μόδας. Αυτός ο οδηγός για αρχάριους θα σας 
εξηγήσει με σαφήνεια πώς πήρατε επιπλέον κιλά – και πώς 
θα τα χάσετε μέσα από αλλαγές που θα κάνετε εύκολα στη 
διατροφή και τα επίπεδα δραστηριότητάς σας. Θα σας κα-
θοδηγήσει βήμα βήμα, ώστε να χάσετε βάρος με υγιή και 
συνετό τρόπο ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας.

Ήρθε η ώρα να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας
Κατανοώντας τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα σας, μπο-
ρείτε να πάρετε τον έλεγχο στα χέρια σας όσον αφορά το βά-
ρος σας. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα σας βοηθήσει να υπολο-
γίσετε πόσο βάρος πρέπει να χάσετε (ή ίσως να καταλάβετε 
γιατί δεν πρέπει να χάσετε καθόλου βάρος). Θα μάθετε πώς 
να συνεργάζεστε με το σώμα σας, ώστε να χάσετε το περιτ-
τό βάρος και να φτάσετε στο ιδανικό μέγεθος για εσάς. Δε 
θα είναι αποτελεσματικές όλες οι προτάσεις που παραθέ-
τονται, μια και είστε ένα μοναδικό άτομο – μπορείτε, όμως, 
να επιλέξετε τις μεθόδους που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος βάρους δεν είναι ποτέ 
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εύκολη υπόθεση – πρέπει να είστε προσηλωμένοι στον στό-
χο σας και πού και πού θα παρεκτρέπεστε. Αναζητήστε, κατά 
συνέπεια, πολλές πρακτικές, δοκιμασμένες και ελεγμένες 
στρατηγικές για να συνεχίσετε την προσπάθεια και να μην 
τα εγκαταλείψετε. Υπάρχουν, επίσης, συμβουλές για να βελ-
τιώσετε την ικανότητα του οργανισμού σας να κάψει πε-
ρισσότερο λίπος πιο αποτελεσματικά και, όταν φτάσετε στο 
ιδανικό για εσάς βάρος, θα έχετε τα εργαλεία για να μην 
παχύνετε ποτέ ξανά.

Επιπλέον, παρατίθενται ενθαρρυντικές ιστορίες από άλλα 
άτομα που επιχειρούν να αδυνατίσουν, τα οποία κατάφεραν 
να νικήσουν τους δαίμονες της διατροφής τους και απολαμ-
βάνουν πλέον μια νέα ζωή γεμάτη υγεία. Αφού τα κατάφε-
ραν εκείνοι, μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε!

Τα διάφορα βάρη δίνονται σε κιλά.
Τα μεγέθη των φορεμάτων αφορούν μεγέθη Ηνωμέ-

νου Βασιλείου. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πίνακας με-
τατροπής σε μεγέθη ΗΠΑ/Καναδά και Αυστραλίας/Νέας 
Ζηλανδίας.
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