
90 napos haditerv
DUCIFORRADALOM



 
A 90 napos haditerv program és e-book sorozat

szerzője és tulajdonosa Kovács Klaudia (a
továbbiakban: Tulajdonos). A könyv és

mellékleteinek olvasásával elfogadod az alábbi
feltételeket és nyilatkozatokat. A könyvben
található valamennyi szövegrész, tartalom,

anyag, segédlet, excel tábla a Tulajdonos
kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok
szerzői jogvédelem alatt állnak. A Tulajdonos

fenntart minden, a program bármely részeinek
bármilyen módszerrel, technikával történő

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot,
figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi

rendelkezésekre. A Tulajdonos előzetes írásos
hozzájárulása nélkül tilos a program egészének

vagy részeinek szöveg, grafika, fotó,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, fizikai,
online segédlet stb.) feldolgozása és értékesítése,

terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi
forgalomba hozatala, más internetes fórumokon,
csoportokban, weboldalakon való nyilvánosságra

hozatala. A könyv teljes egészében szerzői
jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt

kivágni, a megcsonkított részt pedig
nyilvánossághoz bármely módon újra

közvetíteni TILOS. TILOS továbbá a Tulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmát

vagy a tartalom bármely részét technikai
művelet segítségével nyilvánossághoz újra

közvetíteni.
 
 

Szerzői jogok

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári
jogi következményeket von maga után. A

Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását
és kárának megtérítését, amelyet az Általános

Szerződési Feltételek taglalnak. A
Duciforradalom, Duci dívány és a Duci Elit

életmódprogram, illetve mindennemű a szerző
által megosztott elektronikus könyv szerzői jogi

védelmet élvez, felhasználása kizárólag a
Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos

hozzájárulásával lehetséges. A Tulajdonos a
könyv és mellékleteinek használata során

tudomására jutott személyes adatot a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely

személyes adatodat eljuttatod, azzal
hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv
szerzője - az ügylet jellege által meghatározott

célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A könyv
Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb

információkat szolgáltatni. Az információk
esetleges félreértéséből, vagy a helytelen

következtetések levonásából eredő esetleges
károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget.

A Tulajdonos a könyv használatából eredő
károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden egyéb kérdésben az Általános
Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az

irányadók.

Köszönöm,
hogy munkámat tiszteletben tartod.

Legyen legalább annyi örömed az olvasásban,
mint amennyi nekem volt az elkészítésében.
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1. hét – ❶.+❷. anyahajó bázis 

 
Az első hét menetrendje: feltérképezünk egy több szereplős, alapvető kiindulási 

rendszert. Megnézzük, hol tartasz most, hová szeretnél eljutni és mit kell ehhez 

megvizsgálnod. Ne feledd, amit a program információs 0. leckéjében írtam! Tegyél 

félre minden „egót”, és adj meg minden esélyt ahhoz, hogy ezúttal valóban a mélyére 

áshass testsúly reformod megvalósításához szükséges folyamatod sikeressége 

érdekében!  

 

Az első hét tartalmaz  elméleti részt annak érdekében, hogy valóban át tudd gondolni 

pld. egészségügyi állapotodat.  

 

Könnyed kérdésekből álló  feladatokat is találsz, amelyek összesítik számodra, hogy 

hol van elakadás, vizsgálandó tényező!  

 

Először az ❶. és ❷. területet vesézzük ki. Lényegében ez mutatja meg, hogy 

milyen szintű és milyen okokra visszavezethető túlsúllyal állsz szemben. 

 

Ez a két tétel számokkal állít szembe, mostani testsúlyodtól az ideális 

testsúlyodon át az alapvető elhízást vizsgáló mutatószámokig. 
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Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 

 
 

„Nem kell enni és mozogni kell…” – ennyire egyszerű. Tartja sok okos ember – tévesen. 

Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor kérem szépen, ennek a tréningnek sem lenne 

küldetése, hiszen mindenki boldogan szaladgálna vékonyan. Roppant bonyolult dolog 

ez a fogyás-kérdés. Adott egy ember, aki tisztában van azzal, hogy zavarja a túlsúlya és 

szeretne ettől megszabadulni. Nagyjából sejti, hogy az étkezésben és a mozgásban aktív 

életben rejlik a megoldás, de valamiért mégsem sikerül tartós eredményt elérni. 

Nagyon egyszerű ennek az egész folyamatnak az oka, amit egy „egyszerű” ábrával és 

elmélettel szeretnék szemléltetni. 

 
forrás: duciforradalom 

 

Az életmódváltó tervek java része egy teljesen érthető és egyszerű döntéssel kezdődik, 

amelynek távlati terve a fogyás. Semmi bonyolult dolog, csak egyszerűen a 

testsúlycsökkentés a cél. Igaz? Ez igaz. Ha bárki azt mondja Neked, hogy ma felkelsz és 

életmódváltó elhatározásod egy 1-1 sávos autópályán végig fog vezetni, nem igazán 

tudja mit beszél. Az elhízásból való kilábalási törekvés roppant összetett tényezők 

együttes halmozódása, minden egyes napon.  

 

A fogyásunkat számos dolog befolyásolja:  

• a hormonháztartásunk állapota, annak esetleges eltolódásai, 
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• az egészségügyi állapotunk, meglévő betegségek, 

• ez elhízásunk mértéke, ideje, 

• a körülöttünk lévő környezet (család, barátok, kollégák, főnökök, ismerősök), 

• a munkahelyi (karrier) életünk és jövedelem kérdéseink, 

• mentális erőnlétünk, lelki állapotunk. 

 

Ezek stressz faktorként rátelepszenek a tervünkre és folyamatos nyomás alatt tartják a 

céljaink epicentrumát. A stressz egy nagyon kellemetlen érzés. Nem minden rossz érzés 

számít stressznek, de már önmagában az is stresszes, ha nem tudjuk, mit érzünk. Az 

emberek java része stresszként definiálja az aggodalmat, a szorongást, a félelmeket, ám 

a stressz valójában az a meggyőződés, hogy nem leszünk képesek megküzdeni az 

előttünk álló kihívásokkal. A stressz maga kiválthat félelmeket, aggodalmat, 

szorongást, ennek kivetüléseként pld. „érzelmi evést”, de ezek mind-mind csak érzelmi 

reakciók – sok esetben tanult sémák és viselkedési minták, amelyeket mi magunk 

alakítunk ki. Nem a stressz bénít le bennünket, hanem az, ahogyan erre reagálunk. Az 

ismeretlentől gyakran félünk. Ez belénk kódolt reakció, amely háromféleképpen 

csapódhat le mindennapjainkban: 

 

• menekülés, elkerülés, halogatás: inkább elfutunk a problémák elől, halogatunk 

addig, ameddig csak tudunk és önámítással győzködjük magunkat arról, hogy 

van még időnk cselekedni később is, 

• agresszív védekezés: ha nem tudunk kimenekülni helyzetekből, akkor nagyobb 

eséllyel érzünk győzelmet támadással, vagy épp a belső feszültségeinket 

eresztjük ki másokon azért, mert legbelül nagyon is tudjuk, hogy nem jó, amit 

teszünk, 

• megalkuvás, megbékélés: gyakran fojtjuk el a valódi vágyakat és temetjük el 

magunkban a rossz érzéseket, mert vagy nem fáj eléggé, vagy lusták vagyunk, 

vagy kényelmesen belesüllyedünk, vagy nincs bátorságunk változtatni. 

 

Az egész életmódváltással az a legnagyobb baj újoncok vagy újrakezdők 95%-ának 

esetében, hogy rossz alapokra kezdődik az építkezés. Ez még inkább hatványozza a 

káoszt. Eldöntjük, hogy fogyni szeretnénk. Ezt befolyásolja a hormonális állapot, 

betegség, a munkahelyi gondok, a párkapcsolati nehézségek, az időhiány és minden 
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stressz körbe sorolható állapot. Ha eleve instabil az alap, ebből a káoszból tartós kiút 

soha nem lesz. 

 

Alapvetően fontos kérdéseket nem tisztázunk, rengeteg kérdést nem feszegetünk és 

komoly változtatások nélkül csak kettő területet érintünk: étkezés, sport. Minden 

mással általában soha nem törődünk. Ez nem egy életmódváltó hibája. Ez 

egyértelműen a mai kor hibája. Mert rengeteg könnyebb utat kínál az élelmiszeripar, a 

gyógyszeripar, a táplálékkiegészítő ipar. Ha a közül választhatsz, hogy komoly 

erőfeszítéseket és lépéseket kell tenned a változás érdekében (ami idő, energia, 

elszántság, napi feladat) vagy a közül, hogy beveszel 5 szem bogyót, leveszel a boltok 

polcairól egy kész menüsort és egy csapásra könnyebbé válik a fogyás, akkor nagy 

eséllyel az utóbbit fogod választani ahelyett, hogy magadra főzöl, időt szentelsz a 

célodnak és lassabban fogysz.  

 

Mi történik ilyen döntéskor? Illúziót illesztesz be valós cselekvések helyett. Ezáltal egy 

soha véget nem érő spirálba keveredsz, mert nem tartós és valódi változtatásokra 

szánsz időt, hanem látszatmegoldásokra és hosszú távon nem fenntartható 

állapotokra. Ilyen-olyan teák, fogyasztó szerek, izomösszehúzódást segítő pillangó 

masszírozó gépek, étvágycsökkentő pirulák, zsíranyagcserét befolyásoló kapszulák 

százai öntik el az internet reklámfelületeit – sikertörténetekbe ágyazva. Észrevetted 

már, hogy egy-egy olyan csoportban vagy internetes oldalon, ahol ilyen csodaszerektől 

fogyó embereket mutatnak, még ha tényleg valós emberek is, soha nincs szó arról, hogy 

valaki (esetleg) visszahízott, miután félbehagyta a csodaszer alkalmazását? Hát persze, 

hogy erről senki nem beszél szívesen. Az ember ilyen lény: sikereiről triplán henceg, 

kudarcairól mélyen hallgat. 

 

Az előbb vázolt elmélet a mai reális valóság. Mindenki egyetlen egy dolgot szeretne: 

olcsón, kevés energiát bele „feccölve”, gyors eredményt elérni. Azaz a lehető 

legkevesebb munkával járó folyamatot szeretné a legtöbb ember alkalmazni, mert 

manapság semmire nincs idő. De a hízásra persze mindig van időnk (önirónia szmájli).  

 

Az én elméletem ezzel szemben a következő (és ezen foglak végig vezetni a 90 napos 

haditerv során): 
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Az életmódváltásba fektetett idő, energia, tudás, szorgalom, önfegyelem, önfejlesztés 

(és pénz) az egyetlen olyan dolog az életben, aminek saját életedbe való aktív 

beillesztése esetén előre borítékolható, hogy sikerélményed lesz. Ez nem 

szerencsejáték, hanem egy tudatosan felépített stratégia, amiből vesztesen soha nem 

jöhetsz ki, hiszen a változtatások pozitívan befolyásolják testképedet, lelki 

stabilitásodat, fiziológiai állapotodat. Hozadéka csak akkor nem lehet, ha nem kezded 

el és nem hagyod félbe. Abban az esetben, ha megteszel minden tőled telhetőt, amire 

Neked van ráhatásod, csak tanulhatsz a folyamat alatt önmagadról, a testedről, az 

emberi kapcsolataidról és a jelenleg még nem ismert vágyaidról, céljaidról. Az 

életmódváltás egyik nagyon fontos mellékhatása, hogy olyan személyiségedet, 

küldetésedet és céljaidat befolyásoló utak nyílnak meg előtted, amelyeket eddig még 

nem fedeztél fel magadban, és amelyek pont azáltal válnak életfeladattá, mert egy 

ponton döntöttél a változtatásról.  

 

Az alapok stabilitásához lépésenként kell végig menned azon, hogy mely területeken 

mi a jelenlegi „státuszod” és milyen fejlesztendő állapotokról kell gondoskodnod. Ha 

bárhol olyan hiba vagy megoldatlan probléma van, amire van ráhatásod és rajtad múlik 

a pozitív irányú változás, ott cselekedned kell. Az elfojtott gócpontok folyamatosan 

mérgezik a motivációt, az önfegyelmet és elterelik a fókuszt arról a nagyon egyszerű 

tényről, amelyet a legtöbb ember háttérbe szórít: az életedből egy van, s ha ebből nem 

hozod ki a legjobbat (legtöbbet), kiteljesedést soha nem fogsz érezni, viszont 

hiányérzetet annál inkább. Ez pedig örökösen stressz aktivitást fog generálni.  

Rendkívül fontos lesz azt megtanulnod, hogyan tudsz különbséget tenni 

időgazdálkodás és öngeneráló stressz szempontjából a 2 legnagyobb hibaforrás között: 

• vannak dolgok, amelyek soha nem rajtad múlnak, de mégis rengeteg felesleges 

energiát áldozol rájuk, 

• vannak azok a tényezők, amelyeken csak Te tudsz változni, mégsem szentelsz 

elég figyelmet ezekre. 

 

Ehhez egy nagyon erős várat kell felépíteni, amely megvéd a külső behatásoktól. Ennek 

alapkövét anyahajó bázisnak neveztem el, mely ❼ területet ölel fel. 
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Építsük fel az anyahajó bázist! 

 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

❼ / ❶ Jelenlegi elhízási állapotod 

 

Jelenlegi testsúlyod: …………kg       Életkorod: …………év       Magasságod: …………cm 

Ideális testsúlyod (testmagasság cm – 100 cm) = …………kg 

Jelenlegi súlytöbbleted: …………kg 

 

Hogyan érint Téged ezek a számok (súly, súlytöbblet)? Mit érzel? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Egész életedben problémát jelentett a duciság vagy felnőtté válásod közben szerezted a 

plusz kilókat? Mikor foglalkoztatott először a súlyod kérdésköre?.................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Testtömeg indexed (BMI): …………kg/m2    Eredményed foka: ………………………………….. 

Értéke azt mutatja meg, hogy testtömegünk a súlyos alultápláltságtól az extrém 

elhízásig terjedő skálán hol helyezkedik el. Úgy számoljuk ki, hogy a kg-ban mért 

testtömegünk értékét elosztjuk a méretben kifejezett testmagasságunk négyzetével. 

BMI =     TT (kg) 

                TM2 (m2) 

Mely érték mit 

mutat? 

Normál 18,5 - 24,9 

Túlsúly 25 - 29,9 

I. fokú elhízás: 30 - 34,9 

II.fokú elhízás: 35 - 39,9 

III. fokú elhízás >40 

 

Derék – csípő hányados:  …………% 

A derék (köldökmagasság) kerületét elosztjuk a csípő (legszélesebb pontján mért) 

körfogatával. 

           Has___                     

csípő körméret 

Nők:       > 0,85  

Férfiak:  > 0,9 

Ha a has 88 cm-nél nagyobb a nőknél és 102 cm-nél nagyobb a férfiaknál, ott komoly 

egészségügyi rizikóval lehet számolni. A hasüreg átrendeződik, a zsír a szervek között 

megtalálható. Ez a hasi típusú elhízás inzulin-rezisztenciát, cukorbetegséget idézhet 

elő. 
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Tekints vissza eddigi „fogyókúráidra”! 

 

Életed során többször került elő a kérdés benned, hogy mennyi súlyfelesleget szedtél 

fel és hányszor próbáltál már eredménytelenül kikerülni az állapotból? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Próbáltál már bármilyen gyors, könnyű fogyást ígérő diétát? Ha igen, hány kg-ot 

fogytál és tartod-e azóta is? Ha nem tartod, hány kg-ot szedtél vissza magadra? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hányszor terveztél eddig fogyókúrás stratégiát? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mit próbáltál ki eddig? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mennyi volt a legtöbb idő, amit egyhuzamban, megingás nélkül végig tudtál csinálni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mit tartasz legfőbb indoknak arra, amiért a (sikertelen) próbálkozások kudarcba 

fulladtak esetleg megrekedést okoztak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❼ / ❷ Egészségügyi és hormonális állapotod 

 

Nyugalmi pulzusod: …………ütés/perc      

Nyugalmi vérnyomásod …………hgmm /…………hgmm 

Nyugalmi vérnyomásod kategóriája: ……………………………………………………………………. 

Vérnyomás eredmények elemzése: Az első szám azt a nyomást mutatja a kar fő 

artériájában, ami a szív összehúzódásakor alakul ki (szisztolés vérnyomás), a második 

a szívverések közti szünetben mérhető nyomást mutatja (diasztolés vérnyomás). A 

legfrissebb ajánlások szerint a vérnyomás értékeket négy kategóriába lehet bontani. A 

vérnyomás értéke akkor nem kóros, ha 140/90 Hgmm alatt van, de 120/80 Hgmm 

alatt optimális.  

Kategória Szisztolés nyomás (Hgmm) Diasztolés nyomás (Hgmm)  

Optimális vérnyomás < 120 < 80 

Normális vérnyomás 120-129 80-84 

Emelkedett-normális 

vérnyomás 

130-139  85-89 

Kóros vérnyomás - hipertónia 140 <  90 < 

I. fokozat (enyhe hipertónia) 140-159 90-99 

II. fokozat (középsúlyos) 160-179  100-109 

III. fokozat (súlyos hipertónia) > = 180 > = 110 

Izolált diasztolés hipertónia   

 

Mikor voltál utoljára általános vérvizsgálaton háziorvosod által írt nagylabor panelt 

illetően? …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mely értékeiddel volt probléma? ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Mikor voltál utoljára hormon értékeidet (klinikai kémia vizsgálatok) megnézetni? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
11 

 

 

Konkretizáljuk a hormonokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket! 

A hormonok testünkön belül különböző pontokon termelődnek. Hírvivőként 

dolgoznak szervezetünk autópálya szerű hálózatában a véráramon keresztül, eljutnak 

mindenhová, ahol utasításokat adnak a sejteknek, hogy pontosan mit kell tenniük. 

Miután küldetésük teljesült, már nincs rájuk szükség, ezért a bélrendszerben és a 

májban lebontásra, kiválasztásra kerülnek. Fogyás szempontjából a hormonegyensúly 

különösen fontos és több száz hormonunk közül néhány jelentős magyarázatot ad arra, 

miért nehezített a fogyás vagy épp miért vagyunk teljesen egészségesek. A 

hormonháztartás dominó elv szerint működik. Ha valami elromlik, akkor máshol is 

problémát okoz(hat), ezért fontos minden egyensúlytalanságot helyére tenni. A test 

pontosan tudja, hogyan érheti el az egyensúlyt, hiszen mindig a túlélésre játszik és 

számára az az ideális, ha minden a helyén van. Minden pillanatban történik valami, 

ami miatt akármikor felborulhat az egyensúly, a következő pillanatban pedig már 

dolgozik is nagyon sok hormon, hogy ezt helyre tudja állítani. Ha bármilyen vészhelyzet 

áll fenn, a szervezet extra energiához jut, hogy megbirkózhassunk a feladattal, így 

tudunk veszély esetén gyorsan futni, ha melegünk van, ezért izzadunk és ha bármilyen 

étel illatát érezzük, ezért termelődik nyál a szájban. Ezek egészséges 

egyensúlytalanságok. A test reagál és ismét egyensúly lesz. A probléma akkor kezdődik 

szervezetünkön belül, ha az aktív hormonokból sokáig van túl sok vagy túl kevés a 

testünkben, mert ez egészségtelen állapot. A test úgy próbálja ezt megelőzni, hogy 

megfelelő mennyiségű aktív hormont termeljen, másrészt lebontja, kiválasztja a 

szükségtelen hormonokat. Ha viszont hosszabb ideig van jelen egy-egy aktív hormon, 

akkor már fennáll a nem egészséges egyensúlytalanság. Amikor azt mondjuk, hogy túl 

sokáig van jelen egy hormon, akkor a szervezet többféle módon igyekszik ezt 

ellensúlyozni. Többet bont le az adott hormonból, átalakítja azt másik hormonná, a 

hormonok egy részét likvidálja vagy érzéketlenné teszi a sejteket a hormon hatása iránt, 

hogy több kárt már ne tudjon okozni. Ezért igaz az, hogy ha egy hormon működése 

felborul, bizonyosan magával ránt még néhányat. A hormonok előállítása mellett a 

lebontásuk és eltávolításuk is ugyanolyan fontos. Ebben a folyamatban rengeteg 

hibafaktor léphet fel. Szervezetünk mindent megtesz, hogy a dolgát végzett 
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hormonokat kiválassza, de ha ez nem sikerül, akkor ezeket egy ideiglenes raktárba 

csoportosítja elkerülve a még nagyobb bajt.  

 

A hízás és nehezített fogyás oka tökéletesen levezethető hormonjaink működésének 

megértésével. A hormonok dolgoznak a testünkön belül, akkor lépnek működésbe, 

amikor reakciót kapnak és feladatot kell teljesíteniük. Az inzulin nevű hormon például 

akkor indul útra, amikor a vérbe cukor (glükóz) kerül, amelyet el kell juttasson a 

sejtekhez. Az inzulin feladata az, hogy a sejtek képesek legyenek felvenni a cukrot. Ha 

az inzulinnak túl sokat kell dolgoznia, a sejtek egy idő után érzéketlenné válnak rá és 

képtelenek lesznek felvenni a cukrot. Ezt hívjuk inzulinrezisztenciának, amely elindít 

egy sor másik problémát is. A folyamat viszont visszafordítható és újra elérhetjük, hogy 

a sejtek érzékeljék az inzulin működését. Ha a testünk túl keveset termel valamiből, 

akkor más hormonok is tudják helyettesíteni. A hormonokat termelő szervek is 

képesek egymás munkáját ellátni. Amellett, hogy előállít a szervezet hormonokat, a 

felesleget le is kell bontsa vagy el kell raktározza. Ki gondolná, de sajnos így van, a 

zsírszövet az egyik legbiztonságosabb tároló hely, kifejezetten a sok ösztrogénnek. A túl 

sok ösztrogén pedig igencsak súlyos problémákat tud okozni, ezért igyekszik a 

szervezet a felesleget belőle eltárolni a zsírsejtekben. Minél több az ösztrogén, annál 

többet kell inaktívvá tenni, tehát sok helyre van szükség. Erre megoldás az, hogy a 

meglévő zsírsejtek megduzzadnak, de a testünk önkényesen úgy is dönthet, hogy 

inkább új zsírsejteket gyárt. Na ebből születik az a súlyfelesleg, amit iszonyatosan nehéz 

leadni.   

A hormonzavar általában több hormon együttes tévútját jelenti. Ha például túl sok az 

inzulin a vérben, a melatonin nevű alvás hormon is hiányos lehet. Ettől nem tudunk jól 

aludni. Ha túl kevés a melatonin, akkor reggelre kevés kortizol termelődik, ami miatt 

egész nap fáradtság érzet gyötör bennünket.  A melatonin hatással van a leptinre is, 

amelynek az lenne a feladata, hogy a telítettségünket jelezze. Ha pedig túl kevés a 

kortizol és a leptin, akkor máris veszélybe kerül a fogyókúrában mindig fontos 

kitartásunk, mert egész nap csak olyan ételekre fogunk vágyni, amelyektől gyors 

energiát nyerhet a szervezet, pld: édességek. Ha sok édességet veszünk magunkhoz, 

még több inzulin termelődik és máris újra odajutunk, hogy a túl sok inzulin kevés 

melatoninhoz vezet. A kör újra és újra ismétlődik ezáltal. 
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Mely hormonok okozhatnak legnagyobb problémát a testsúlyszabályozásban? 

inzulin, ösztrogén – progeszteron, kortizol, pajzsmirigyhormonok, leptin és ghrelin 

 

Inzulin 

Testünk saját működéséhez egész nap energianyerésért küzd. A legáltalánosabb 

energiatermelő funkció az evés. Az ételekben lévő energia a bélrendszeren keresztül a 

vérbe kerül, ami miatt a vércukorszint megemelkedik. A magas vércukorszint nem jó a 

szervezet számára, ezért szervezetünk alapvető feladata, hogy ezt mielőbb megfelelő 

szintre húzza vissza. Eközben az energia eljut az agyunkba és az izmokhoz. Amint 

megemelkedik a vércukorszint, a hasnyálmirigy vészcsengője bekapcsol és inzulint 

termel. Az inzulin elviszi a glükózt – vagyis a cukrot – a sejtekhez, és segít a sejteknek 

felvenni azt. Az inzulin egyfajta kód tehát, amely segít megnyitni a sejteket a 

feladatban. Ha túl gyakran kell túl sok inzulint termelni, előbb vagy utóbb eljön az a 

pillanat, amikor a sejtek vakká válnak az inzulinra és kevesebb glükózt vesznek fel. De 

ugyebár a testünk csökkenteni szeretné a vércukorszintjét, tehát még több inzulint 

termel. Az extra adag inzulin miatt a sejtek hirtelen felveszik a glükózt, de így a 

vércukorszint drasztikusan mélyrepülésbe kezd. Ilyenkor érzünk például szédülést, 

fejfájást, kellemetlen közérzetet. A magas vércukorszint hirtelen csökkenése előidézi 

azt, hogy ismét energiára vágyik a szervezet, tehát ennivalóért fog kiáltani. Ez az állapot 

nagyon fárasztó. Nagy kajálások után ezért tudunk jó nagyokat aludni, mert 

borzasztóan kimerítő a szervezet számára az egész folyamat. Ha a sejtek túl sokáig 

érzéketlenek, állandósul a magas inzulinszint annak ellenére, hogy a vércukorszint 

normális. Ez az inzulinrezisztencia állapota.  

A kezdődő inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei: ellenállhatatlan édesség vagy 

szénhidrát utáni vágyakozás, túlsúly, energiaszint ingadozás, egész napos sóvárgás, 

közérzetromlás, fáradtságérzet különösen étkezések után, hasi elhízás, menstruációs 

ciklus zavarok. 

Különös belegondolni mélyebben, de az akaraterő fogalma fogyás szempontjából nem 

létezik biológiai értelemben. A vércukorszint ingadozás egyszerűen ételért kiált és ezért 

nehéz megállni azt, hogy ne nassoljunk. Nem mi akarjuk, hanem hormonális szinten 

születik a vágy. 
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Ösztrogén és progeszteron 

A két hormon folyton egymáshoz igazodik, a termékenységgel és terhességgel 

kapcsolatos folyamatok főszereplői, de mindig fontos egyensúlyban tartásuk elérése. 

Az ösztrogént a petefészek termeli. Feladata például a sejtosztódás, emiatt nő meg a 

mell és szélesedik a csípő tinédzserkorban. Hatással van a termékenységre, a libidóra, 

az energiaszintünkre, a bőrünk minőségére is. Sok mentális folyamatra is hatást 

gyakorol, mert gondoskodik az oxigén és glükóz agyba történő továbbításáról. Ha túl 

sok vagy túl kevés van belőle, hosszú távon nem egészséges. 

 

A túl alacsony ösztrogénszint depresszív hajlamokhoz, hangulatingadozásokhoz vezet, 

mert szerotoninhiányt okoz. Túl kevés szerotonin termelődik a testben és ilyenkor 

szinte lehetetlen ellenállni az evési kényszernek, főleg az édesség és gyorsan felszívódó 

szénhidrátok iránti vágynak, hiszen ezek fogyasztásával ideiglenesen dopaminszint 

növekedés történik. Ettől jobban érezzük magunkat. Itt is érvényesül tehát az az állítás, 

hogy a szervezet mindig arra törekszik, hogy jóllétben tartson minket és ezért képes 

hormonokat is befolyásolni. A szerotonin és a dopamin a testünk által előállított jó 

érzés előidézői, boldogsághormonok. 

 

A túl alacsony ösztrogénszint hatással van a dopaminra és szerotoninra, amelyek tehát 

kellemes érzést okoznak számunkra. A progeszteronhoz képest alacsony ösztrogénszint 

extrém éhséget okoz, amit szinte minden nő tapasztal a peteérzés és menstruáció 

közötti két hétben. Az étkezés nagy hatással van az ösztrogénszintre is. A ciklusunk 

második felében jelentkező extrém éhség általában az inzulinrezisztenciával kombinált 

ingadozó vércukorszint eredménye. Ezért fontos a vércukorszintet stabilan tartani. Ha 

túl kevés az ösztrogén, akkor gyakori tünetek a hőhullámok, éjszakai izzadás, fáradtság, 

hangulatváltozás, depresszív panaszok, alvásgondok, csontritkulás, száraz bőr és haj, 

éhségérzet. 

Ha túl sok az ösztrogén, azt ösztrogéndominanciának hívjuk, amely komolyan 

felboríthatja az egész hormonháztartást. Főleg túlsúly esetén beszélhetünk erről, 

hiszen a zsírsejtek ösztrogéntöbbletet termelhetnek. Legnagyobb problémát viszont 

nem testünkön belül kell keresnünk, hanem a külső környezetünkben található 

anyagokban, a xenoösztrogénekben. Ezek hasonlóan működnek az ösztrogénhez, csak 

jóval erősebbek. Általában kőolajból készülnek. Rengeteg terméket készítenek 
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kőolajból: műanyag, gyógyszerek, ruhák, növényi szerek, mosogatószerek, benzin, 

színezékek, édesítőszerek, ízfokozók stb.  

Az ösztrogéndominancia leggyakoribb tünetei: fáradékonyság, vizesedés, puffadás, 

magas zsírlerakódás combokon/csípőn/mellen, jelentős túlsúly, erős vagy fájdalmas 

menstruáció, narancsbőr, álmatlanság, hangulatváltozások, PCOS, PMS, pánikroham, 

depresszió, hajhullás, pajzsmirigyprobémák, endometriózis, fájdalmas mellek. 

 

A progeszteron ciklus második felében termelődő hormon, amelynek a pihenésben 

is fontos szerepe van. Ha testünk megfelelő szintű progeszteront termel, könnyebben 

tudunk ellazulni, jobb kedvünk van. Jó hatással van alvásunkra, elősegíti a pajzsmirigy 

megfelelő működését, támogatja a testzsír égetését, vérnyomáscsökkentő hatású. 

Csupa jó dologért felel. Gyakran túl keveset termel belőle a szervezet, főleg az ösztrogén 

mennyiségéhez viszonyítva. A két hormonnak egyensúlyban kellene lennie optimális 

esetben. 

Túl kevés progeszteron esetén a tünetek PMS panaszok, fájdalmas mell, szabálytalan 

ciklus, erős vérzés, víz visszatartása menstruációt megelőzően, alvásproblémák, 

pánikrohamok. A túl kevés progeszteron túl sok ösztrogént jelent, vagyis az 

ösztrogéndominancia tünetei progeszteron hiányra is utalnak. A progeszteron a 

kortizol hormon alapanyag, tehát hosszan tartó stressz esetén a kortizol elhasználja a 

progeszteront, ezáltal megbomlik a progeszteron/ösztrogén egyensúly. 

 

Kortizol 

Stresszhormonnak is hívják. A mellékvese akkor termeli, amikor testünknek akcióba 

kell valamiért lépnie. Reggelente emiatt ébredünk fel, ez szabályozza a napi-éjjeli 

ritmusunkat. Veszély esetén a testünk több adrenalint és kortizolt termel. Segít 

vizsgaszituációban, stresszhelyzetekben. Az biztosan közismert, hogy a 

hormonháztartásra legnagyobb hatást a stressz fejt ki és sajnos negatív értelemben. A 

stresszt összefüggésbe hozzák több betegség kialakulásával. A magas kortizolszint 

tünetei végtelen hosszúak és egyik ezek közül a vércukorszint megzavarása. A 

mellékvese esetén is eljöhet az a pillanat, amikor a túl sok kortizol termelés miatt 

elfárad, kimerül. A pajzsmirigyünk ekkor úgy dönthet, hogy a mellékvese megóvása 

érdekében lassítja az anyagcserénket, ezzel szeretné a nyugalmi állapotunkat előidézni. 

A stressz szervezetre gyakorolt hatásának leggyakoribb tünetei az alvászavar, 
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ingerlékenység, koncentrációs zavar, fogyási nehézség, túlzott evéskényszer, gyakori 

édesség iránti vágy.  

 

A kortizol egy nagy energiabomba. Olyan hatást kelt, mint a glükóz. Mindkét esetben 

cukor szabadul fel. A gond ott kezdődik, hogy a mellékvese az izmok és a máj 

raktárjaiba jelzést küld, hogy glükózra van szükség. Ezáltal a vércukorszint 

megemelkedik, tehát inzulin is termelődik. Az inzulin elszállítja a glükózt a sejtekhez. 

A kortizol akcióra kész. Azonban, ha nincs vészhelyzet, nem kell életünkért futni, 

ugrani vagy fizikai erőfeszítést tenni, akkor ez a keletkezett glükóztöbblet parlagon 

marad felhasználatlanul és elraktározódik a zsírsejtekbe. Így történhet az, hogy a 

stressz hizlal. A kortizolszintet ugyanúgy stabilan kellene tartanunk, mint a 

vércukorszintet is. A kortizoltól viszont a vérnyomás is emelkedik. Ez az összetett 

folyamat gyulladásokhoz is vezethet. A kortizolszint ideális esetben reggel a 

legmagasabb, majd délután 4-5 után ismét megemelkedik. Ez az a pont mindenkinél, 

amikor vége a munkaidőnek és előjönnek a mumusok. 

 

Pajzsmirigy 

A pajzsmirigy olyan hormonunk, amely a környezetre igen érzékeny. Hatása az 

anyagcserére van. Az agyalapi mirigytől kapja az utasítást, hogy termelje a 

pajzsmirigyhormonokat. A TSH jelű hormon maga a jel. A pajzsmirigy ezáltal tiroxint 

termel (ez a T4 hormon). A testünkben aktívan a T3 hormon dolgozik úgy, hogy a T4 

átalakul a májban és egyéb sejtekben található progeszteron segítségével T3 

hormonná. A megfelelő pajzsmirigyműködéshez ezáltal kielégítő progeszteronra is 

szükség van. A T3 a teljes anyagcserénkért, a tápanyagok elégetéséért, a sejtek 

megújulásáért felelős. Mivel ennyire sok a feladata, van is lehetősége sok mindennek 

elromlani.  

A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre 

kihatással van. Ilyen az extrém fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, 

vizesedés, gyulladások, izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg kéz, hideg láb, hízás, 

nehéz fogyás, alvászavar, depresszív hajlamok. A pajzsmirigy működhet alul és felül is. 

Alulműködését okozhatják autoimmun betegségek is, ezért fontos ellenőrizni, hogy a 

szervezet antitesteket termel-e (ez az anti-TPO), vagyis meg kell vizsgálni, hogy van-e 

autoimmun betegség. Akkor tudhatjuk meg, pontosan milyen a pajzsmirigy állapota, 

ha megnézzük az összes értéket: TSH, T3, T4, anti-TPO.  Itt is közrejátszik a stressz. 
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Ha nagyon sokat stresszelünk, a kortizol elhasználja a meglévő progeszteront. Mivel a 

progeszteron segít átalakítani a T4 hormont T3-má, ezért kevesebb progeszteron 

marad erre a feladatra. A stressz tehát hatással van a pajzsmirigy hormonok rendes 

működésére. A pajzsmirigy egy védelmi szerv, gyakran azért is lassulhat, mert 

szervezetünket kívánja védeni. A lelassult anyagcsere megvédi testünket a 

túlerőltetéstől. Vagyis az alulműködő pajzsmirigy akár a szervezet védekező 

mechanizmusa is lehet. A pajzsmirigy betegek majdnem felénél a mellékvese is ki van 

merülve. Legtöbbször ilyenkor pihenni kellene leginkább. A pajzsmirigy krónikus 

gyulladások miatt is kialakul, összefügg az inzulinrezisztenciával, az ösztrogén túlzott 

jelenlétével is. 

 

Leptin és ghrelin 

A két hormon összetartozó, egyensúlyban kell lenniük. Egészséges testben akkor 

működnek, amikor szükség van rájuk. A ghrelin a gyomorban termelődik, éhségérzetet 

kelt, vagyis étvágyért felel. A leptin ennek ellentétes hormonja, a zsírsejtek termelik, 

telítettségért felel, ez jelez, hogy már eleget ettünk. Alapesetben az lenne a helyes 

állítás, hogy a túlsúlyosabb emberek hamarabb laknak jól, hiszen több zsírsejtjük van, 

amelyekben több leptin termelődik. Ha azonban a két hormon működése felborul, 

akkor ez máris csak hiú ábránd. A két hormon zavara és az alulműködő pajzsmirigy 

között kapcsolat van. Azok a nők esetében, akiknek leptinhiányuk van, a testük tehát 

hosszabb ideig több leptint termel a túlsúly miatt, a sejtek érzéketlenné válnak rá. 

Ugyanúgy, mint az inzulin esetében. Ezt hívjuk leptinreziszenticának. Ha egy ember 

túlsúlyos, tehát 25 feletti a testtömegindexe, akkor nem kap elegendő jelet a túlevéskor. 

Nem érzékeljük, hogy már sokat ettünk, ezért jóval többet eszünk, mint kellene, tehát 

tovább hízunk. Szinte minden túlsúlyos nőnek leptinrezisztenciája van, miközben 

folytonos testsúlycsökkentéssel gyötri magát, nem érzi azt, hogy lenne elég akaratereje 

a döntéshez, mert nem tud leállni az evéssel. Ez viszont, ahogy korábban is írtam, 

biológiailag nem kitartás vagy akaraterő kérdése, hiszen a hormonok miatt van.  

Ahhoz, hogy megfelelő leptinműködés legyen, szükséges lenne, hogy ne legyen túl sok 

triglicerid a testünkben. A trigliceridek a zsírok alkotóelemi, amelyek a vérben 

keringenek. Szükséges a jelenlétük, de túl sok mégsem kell. A gyors ételek, a 

feldolgozott élelmiszerek, a gyors felszívódású szénhidrátok, mindenféle cukorforrás, 

de leginkább a fruktóz megnöveli a vér triglicerid szintjét. Ez az állapot blokkolja az 

agyban a leptin jelzését, hogy álljunk le az evéssel. A telitettségérzés visszanyerésének 
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módja, hogy csökkentsük le a triglicerid szintjét a vérben. Vagyis, ha felhagyunk a 

cukor, az édességek, a gyors felszívódású szénhidrátok a feldolgozott ételek és a fruktóz 

fogyasztásával, amennyire csak tudunk, segítünk ezen.  

 

Fogyás és hormonok 

Hormonális szempontokat figyelembe véve már az is sokat elárult a helyzetről, hogy az 

előbb felsorolt hormonok mennyi összefüggést mutatnak egymáshoz viszonyítva. 

Alapkiindulás szinte mindenhol az volt, hogy a vércukorszint megfelelő szabályozása 

lenne az elsődleges kulcs. Ha ebben jóval kisebb kilengéseket tudunk elérni, mint olyan 

időszakokban, amikor büntetlenül eszünk mindenféle cukros, lisztes, hizlaló ételt, 

akkor sokat tudunk javítani az összeképen. 

A fogyókúra lényege az sokak szemében, hogy kevesebbet eszünk, többet mozgunk, 

számoljuk a kalóriákat, bizonyos élelmiszerekből kevesebbet vagy épp többet eszünk, 

egyes élelmiszereket teljesen kiiktatunk, táplálékkiegészítőket fogyasztunk. Amikor a 

test kevesebb ételt kap, máshonnan igyekszik energiát nyerni. Az alapvető életviteli 

funkciók, mint hogy dobog a szívünk, működik a keringésünk, emésztünk, lélegzünk, 

mind-mind energiát követelnek. Ha a testünk nem tud ételekből energiát nyerni, akkor 

először a glikogénraktárakhoz fog nyúlni. Szervezetünk a glükózfeleslegből glikogént 

halmoz fel az izmok és a máj sejtjeiben. Így gyorsan energiához tud jutni. Minden 

gramm glikogén 4 gramm vizet köt meg, amit elraktároz. Amikor a testünk 

felszabadítja a glikogénraktárakat, akkor ez a víz is távozik. Az első leadott kilókban 

tehát nincs zsír, csak glikogén és víz. A következő szintű energiaforrást az izmokban 

lévő fehérjék alkotják. Ezeket gyorsan energiává lehet alakítani, hiszen az izmok túlélés 

szempontjából csak másodlagosak számunkra. Ezért érezheti azt sok nő, hogy fogyás 

után formátlan, petyhüdt. Elégetünk ilyenkor némi zsírt is, de az izmok nyugalmi 

állapotban is sok energiát égetnek el. Minél több az izom, annál könnyebb súlyunkat 

megtartani, vagy akár fogyni belőle. A testünk sokkal könnyebben bánik el azzal, ha 

hiány van valamiből, mintha többletet kell tárolnia. Abban a pillanatban, amikor 

elkezdünk fogyókúrázni, a testünk sokkal hatékonyabban kezdi felhasználni a 

rendelkezésre álló, kevés táplálékot, hiszen elsődleges célja továbbra is az életben 

tartásunk. Pontosan tudja, ehhez mi mindent kell tennie. A felszabaduló energiákat 

roppant precízen és hatékonyan kezdi el felhasználni. A pajzsmirigyet is képes 

lassítani, hogy minél alacsonyabb lángon működjön az anyagcserénk. A testben tehát 

elindul egy TÚLÉLŰ üzemmód. Ettől a perctől nagyon keveset fogunk fogyni, még 
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akkor is, ha még jobban visszacsökkentjük a kalóriákat. Itt kapcsolódik be a depresszív 

hangulat, az ingerlékenység, a csalódottság, a fáradtság (hiszen keveset eszünk, de nem 

fogyunk eleget). Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy a tartós megvonásokon alapuló, 

szénhidrát szegény diéták ártanak is és folyamatos hízást eredményeznek hosszú 

távon. Ennek ellenére rendkívül népszerűek ezek a fajta divatdiéták és köztudatban 

ismert módszerek. Azt a vonalat képviselik, hogy fehérjét és zsírt egyél bátran, de a 

szénhidrát ellenség. Természetesen van olyan szénhidrát, ami valóban kerülendő, de 

az egészséges és hasznos szénhidrátok fogyasztásának százalékos mértéke a 

tápanyagokon belül jóval kevesebb sok esetben, mint amennyire szükségünk lenne. 

Van, aki egy ideig szépen fogy ettől a módszertől a fent említett energianyerési és 

égetési folyamatok miatt, de hosszan tartó szénhidráthiány esetén túlsúly mellett nagy 

az esélye annak, hogy lelassul a pajzsmirigyműködés (már vázoltam a pajzsmirigy 

bemutatásánál, hogy testünk szándékos életben tartás miatt a minél kisebb terhelés 

érdekében képes erre, hiszen a pajzsmirigy az anyagcserét blokkolva segíteni akar 

nekünk). Ráadásul a pajzsmirigynek szénhidrátra lenne szüksége a normális 

működéshez. A lelassuló pajzsmirigy az anyagcserét is lassítja, ami miatt a fogyás egyre 

csak nehezebb lesz. Előbb vagy utóbb mindenki visszatér a „zabáláshoz”, mert a 

folyamatosan kínzó koplalás (a szervezet számára koplalás a tartós kalória és 

szénhidrát megvonás) nem tartható fenn hosszú távon. A hormonok sem fogják 

engedni és mentálisan is kimerülünk. Koplalás alatt azt értem, hogy 1000-1500 

kalóriás diétát tart valaki túlsúly mellett és jóval alapanyagcseréje alatt táplálkozik. 

Szerencsétlen kombináció az, ha az alacsony kalóriafogyasztás nagyon alacsony 

szénhidrát fogyasztással is párosul. Jobb eset, ha valaki rendes adagot eszik kevesebb 

szénhidráttal (azaz nem ilyen alacsony összesített kalóriával). 

 

Orvosi vizsgálatok 

Elhízás esetén az életmódváltást fontos lépésekben kell elkezdeni. A legtöbb fogyni 

vágyó a táplálkozás beállításával és a testmozgás bevezetésével kezd, ám elfeledkezik a 

legfontosabb teendőről. A hormonháztartás megismerése után nem kérdés, mennyire 

fontos lenne tisztában lenni saját hormonműködésünk milyenségével. Hízás, illetve a 

zsírsejtek gyarapodása okán a szervezetben – különösen állandósult fogyás/hízás 

folyamatok következtében – bármikor kialakulhat olyan hormonális elváltozás vagy 

egészségügyi érték romlás, amely észrevétlenül lappang (akár társbetegségeket is 

magával rántva). Így első lépésként érdemes tisztában lenned az életmódváltás 
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tervének elkészítése előtt, hogy milyen az egészségügyi állapotod. Ha teljes, átfogó 

képet szeretnél kapni, akkor egy mindenre kiterjedő vérvizsgálat-csomagot is kérhetsz. 

A legegyszerűbb ezeket magánlaborokban, várakozás nélkül elvégeztetni, de itt 

számolnod kell sok tízezer forintos költségre. A háziorvosok, endokrinológus orvosok 

segíthetnek abban, hogy eljuthass megfelelő szakrendelésekre, laborokba, kórházakba, 

ahol sokkal olcsóbban vagy TB alapon elvégeznek bizonyos vérképelemzéseket.  

Az elhízással kapcsolatos mindenre kiterjedő vérvétel vizsgálatok széles palettáján 

összegyűjtöttem, hogy milyen laborvizsgálat milyen értékeket vizsgál és mire valók 

ezek. Ha gyanakszol bármilyen problémára, így könnyebb átgondolnod, miről 

érdeklődj háziorvosodnál, szakorvosodnál vagy magán laborokban.  

Áttekintheted a következő csomagokat, amelyek a hízással kapcsolatos aggályokra 

megfelelő válaszokat adhatnak. Fontos, hogy ezek csak a vérképpel kapcsolatos 

eredményekre vonatkoznak. Lehetséges, legfontosabb, fogyással összefüggő 

laborvizsgálat csomagok: nagyrutin, kisrutin, nőgyógyászati hormonvizsgálatok, 

inzulinrezisztencia és cukorbetegség, PCOS panel, pajzsmirigy panel, vérszegénység, 

anyagcsere vizsgálat, teljes hormonvizsgálat (teljes pajzsmirigy, mellékvese, agyalapi 

mirigy, vese hormonok, vérnyomást szabályozó hormonok, vitamin szintek, 

növekedési hormonok, egyéb hormonok) 

 

Nagyrutin vérvizsgálat tételei 

• teljes vérkép - benne fehérvérsejtszám, fehérvérsejt fajták (monocyta, 

lymphocyta, eosynophil granulocyta, basophil granulocyta) száma és aránya, 

vörösvérsejtszám, hemoglobin szint, hematokrit, trombocitaszám, 

• süllyedés, 

• CRP, 

• vércukor, 

• húgysav, 

• ionok (klorid, nátrium, kálium), 

• koleszterin (benne összkoleszterin, HDL, LDL, non-HDL), 

• triglicerid, 

• májfunkció (GOT, GPT, GGT, AP, LDH), 

• vesefunkció (kreatinin, karbamid, eGFR), 

• össz- és direkt bilirubin, 
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• CK (kreatinin-kináz), 

• TSH 

• teljes vizelet (és üledék) 

 

Női hormon panel elemei 

ösztradiol, luteinizáló hormon (LH), prolaktin, folliculus stimuláló hormon (FSH), 

progeszteron 

A női hormonoknál általában ciklushoz igazított vérvételi időzítés szükséges. 

Mit jelentenek ezek a hormonok? 

Ösztradiol 

Főleg a petefészekben és a méhlepényben termelődik. Elengedhetetlen a peteéréshez, 

terhességhez, fogamzáshoz, csontállomány megőrzéséhez az ösztradiol megfelelő 

szintje. Részt vesz a koleszterin szabályozásában és a másodlagos nemi jellegek 

kialakulásában. Az ösztradiol termelés a menopauza idején szabálytalanná vállhat és 

akár szünetelhet is.  

LH (sárgatest serkentő hormon) 

A sárgatest serkentő hormon az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődik. A 

luteinizáló hormon idézi elő a peteérést, továbbá a petefészekben stimulálja a 

hormonok termelődését. Menstruációs zavarok, meddőség, menopauza fennállása 

esetén, valamint petefészek rendellenességek kivizsgálásában segít az LH szint 

ellenőrzése. 

Prolaktin 

Nőkben általában magasabb értékben található, mint a férfiaknál. Terhesség során a 

prolaktin szint akár a 10-20 szorosára emelkedik, majd szoptatás időszaka alatt 

fokozatosan visszaáll a normál értékre. Segíti a tejelválasztást és a szülés után gátolja, 

hogy a nőknél beinduljon a nemi ciklus. A magas érték hátterében állhat például 

csökkent pajzsmirigyműködés, vese, máj elégtelenség, stressz, vagy gyógyszerek is. 

 

FSH (follikulus – stimuláló hormon) 

Az FSH a normál működéshez elengedhetetlen a nőknél és a férfiaknál egyaránt, de a 

szervezetben történő kiválasztási folyamat nagyon eltér a két nem esetében. A 

petefészek tüsző érését és a petefészek hormon elválasztását serkenti. Általában az 

emelkedett FSH szintet meddőségi kivizsgálások során szokták kérni az orvosok. 
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Emelkedett FSH oka lehet például menopauza, petefészek fejlődési rendellenesség 

hatása. 

Progeszteron 

Legnagyobb szerepe, abban van, hogy felkészítse a női szervezetet a terhességre. 

Előkészíti a méhet a petesejt beágyazódására. A vizsgálata segít feltárja a következő 

problémákat: meddőség oka, ovuláció idejének megállapítása, normál terhesség 

követése, méhen kívüli terhesség kimutatása. 

 

Inzulinrezisztencia és vércukor terheléses vizsgálat 

A vizsgálat lehet: 

• 2 pontos, melynek során 0 és 120 percnél történik vércukor- és inzulinszint 

ellenőrzése.  

• 3 pontos, melynek során 0, 60 és 120 percnél történik vércukor- és inzulinszint 

ellenőrzése.  

• 4 pontos, melynek során 0, 30, 60 és 120 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

• 5 pontos, melynek során 0, 30, 60, 90 és 120 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

• 6 pontos, melynek során 0, 30, 60, 90,120 és 180 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

 

Vizsgálat menete 

Az inzulinrezisztencia vizsgálat a vércukor aktuális szintjét meghatározandó 

gyorsteszttel kezdődik. 7,0 mmol/l felett szakmailag a terhelés ellenjavalt. Vagyis csak 

akkor vesznek vért ismételten a többi perces terheléshez, ha éhgyomros 

vércukorszinted nem haladja meg ezt az értéket. Az első vérvétel az ún. nulladik perces 

minta, melyet 75 g vízben feloldott glükóz elfogyasztása követi. A glükóz elfogyasztását 

követően meghatározott időpontokban történnek a vérvételek. Legáltalánosabb, hogy 

60. és 120. percben, de van, amikor kezelőorvos részletesebb görbét szeretne látni, így 

30. és 90. percben is lehetséges vérvétel. Minden vérvételi mintából meghatározásra 

kerül a vércukor- és inzulinszint. 

A vizsgálat felkészüléssel, adminisztrációval együtt 2,5 órát vesz igénybe. A vizsgálatot 

mindig a kora reggeli órákban végzik. Az inzulinrezisztencia vizsgálat éhgyomorra 

történik, ez azt jelenti, hogy az inzulinrezisztencia vizsgálat előtt 10 órán keresztül nem 
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szabad enned és inni is csak vizet szabad. A vizsgálat ideje alatt étkezni, vízen kívül más 

folyadékot fogyasztani nem szabad. A vizsgálat ideje alatt a pár lépéses váróteremben 

közlekedést kivéve mozogni nem szabad (mivel a szervezet energiafelhasználásának 

nagy részét az izom teszi, a mozgó izom jelentősen befolyásolhatja a vérglükóz és 

inzulinszintjét). 

 

PCOS panel 

PCOS panel javasolt rendszertelen vagy kimaradó menstruáció, súlyproblémák, 

pattanásos bőr, nagy mértékű hajhullás, emelkedett inzulinszint esetén. 

PCOS panel elemei 

• ösztradiol 

• luteinizáló hormon (LH) 

• follikulus stimuláló hormon (FSH) 

• SHBG 

• progeszteron 

• szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (+SHBG) 

• albumin 

 

Pajzsmirigy panel 

Pajzsmirigy laborvizsgálat javasolt rendszeres, éves egészségszűrés, hízás, fogyás, 

fáradékonyság, nyelési nehézség, hangulatingadozások, gyakori vetélések, 

kézzsibbadás, bőrszárazság, meddőség esetén. 

Pajzsmirigy hormon vérkép panel tartalma: 

• TSH 

• T3 

• T4 

• Anti-TPO 

• Thyreoglobulin 

 

További pajzsmirigy laborvizsgálatok: Az általános paraméterek mellett reverz T3, TBP 

(tyroxin kötő fehérje), pajzsmirigy ultrahangvizsgálat is lehetséges orvosi kérésre. 
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Vérszegénység panel elemei 

Vérszegényég panel javasolt általános, éves egészségi szűrés esetében, extrém 

fáradékonyság, sápadtság, koncentrálóképesség csökkenése, szédülés, fülzúgás, 

álmatlanság, ingerlékenység esetén, illetve, ha D-vitamin hiányod van. 

Vérszegénység panel tartalma 

• vérkép-benne fehérvérsejtszám, fehérvérsejt fajták (monocyta,limphocyta, 

eosynophil granulocyta, basophil granulocyta) 

• vas, transzferrin, ferritin 

• folsav 

• B12 vitamin 

• süllyedés 

• CRP 

• össz és direkt bilirubin 

 

Anyagcsere vizsgálat 

Anyagcsere vizsgálata javasolt általános, éves egészségszűrésre, hasi panaszok, 

menstruációs zavarok, súlyproblémák esetén. 

Az Anyagcsere vizsgálat elemei: 

• összkoleszterin 

• LDL 

• HDL 

• triglicerid 

• vércukor 

• hemoglobin A1c 

 

Teljes hormonvizsgálatok elemei 

Teljes pajzsmirigy, mellékvese, agyalapi mirigy, vese hormonok, vérnyomást 

szabályozó hormonok, vitamin szintek, növekedési hormonok, egyéb hormonok 

Az alábbi hormonvizsgálatokat tudják elvégezni laborokban 

• Pajzsmirigy hormonok 

• T3 

• T4 

• T3 



 

 
25 

• TSH 

• Thyreoglobulin 

• Nemi hormonok és kapcsolódó laborvizsgálatok 

• Ösztradiol 

• Progeszteron 

• 17-OH progeszteron 

• Androszténdion 

• DHEA-szulfát (DHEA-S) 

• Luteinizáló Hormon (LH) 

• Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) 

• Tesztoszteron 

• Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) 

• Agyalapi mirigy hormonok 

• ACTH 

• Növekedési hormon (HGH) 

• Prolaktin 

• Mellékvese, vese hormonok 

• Kortizol 

• Napi kortizol görbe 

• Aldoszteron 

• Renin 

• Egyéb hormonok 

• Anti-Müllerian Hormon (AMH) 

• D vitamin 

• Human Chorio-Gonadotropin (HCG) 

• Inzulinszerű növekedési faktor (IGF) I 

• Inhibin B 

• Inzulin 

• Vizelet VMA ürítés 

• Vizelet 5HIAA ürítés 
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Ételallergia 

A vérvizsgálatokon túlmenően számos olyan nehezítő körülménnyel élünk együtt nap 

mint nap, amelyek rontanak kedélyállapotunkon, folyamatosan kellemetlen érzetet 

okoznak és a táplálkozásban kedvünket szeghetik. Egészségügyi problémákat és 

hormonális elváltozásokat is előidézhetnek. 

Az ételallergia (táplálékallergia) egy specifikus, a problémát okozó élelmiszer vagy azt 

tartalmazó ételek fogyasztása után jelentkező tünet-együttes. Az élelmiszerallergia 

immunreakcióval jár, mely mindig reprodukálható (előidézhető). Bármely életkorban, 

de legtöbbször gyermekkorunkban fény derül rá. Az ételallergia tünetei nem csak az 

emésztőrendszert érinthetik. Olyan panaszok is jelentkezhetnek, melyek más 

betegségekre jellemzőek, ezért mindig fontos a szakorvosi konzultáció. A leggyakoribb 

allergiát okozó élelmiszerek: tej, tojás, földimogyoró, búza, szója, diófélék. Az 

ételallergia tünetei az igen enyhétől a súlyosig terjedhetnek. A tüneteket kiváltó 

ételmennyiség emberről emberre változhat. 

 

Az ételallergia tünetei lehetnek: 

• ekcéma, csalánkiütés, bőrpír, bőrduzzanat 

• száj körüli irritáció, arc- és/vagy torokduzzanat 

• végtagduzzanat 

• hasfájás, haspuffadás, bélgázosodás, büfögés, székrekedés, hasmenés, hányás 

• nehézlégzés 

• orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés, ismétlődő felső légúti tünetek 

• savós középfülgyulladás 

Az ételallergia a felnőttek kb. 1 százalékát, a gyermekek 7 százalékát érinti. A 

gyermekkori ételallergiát az érintettek jelentős része 5-10 éves korára kinövi. Sokszor 

családon belüli halmozódást mutat, ami az öröklődési lehetőséget veti fel. 

 

Hogyan tudhatod meg, mire vagy allergiás? 

IgE alapú ételallergia vizsgálattal, amelyből többféle létezik. Vizsgálnak 20-30-40 tételt 

vagy akár komplexebb csomagokat is kínálnak a laborok, ahol több mint 200 vizsgált 

tétel az alapja a vizsgálatnak.  

A leggyakoribb IgE 40 vizsgálat általában ezekre terjed ki: disznóhús, marhahús, 

birkahús, paradicsom, sárgarépa, burgonya, mustár, tőkehal, rák, kék kagyló, tonhal, 

lazac, kivi, mangó, ananász, alma, őszibarack, tehéntej, alfa-laktalbumin, béta-



 

 
27 

laktoglobulin, kazein, szezámmag, élesztő, zeller, mogyoró, paradió, mandula, 

kókuszdió, földimogyoró, tojás, kecsketej, rozsliszt, zab, kukorica, hajdina, búzaliszt. 

Az IgE 30 vizsgálat általában ezekre terjed ki: bromelain, HR peroxidáz, ascorbat 

oxidáz, földimogyoró, szójabab, mogyoró, dió, rák/garnéla, tőkehal/lazac, 

tintahal/kagyló, borsó, sárgarépa, zeller, alma, narancs, kivi, burgonya, búzaliszt, 

rozsliszt, paradicsom, étkezési paprika, hagyma, mangó, banán, tojásfehérje, 

tojássárgája, tej, lactoalbumin, lactoglobulin, kazein. 

Az IgE 20 vizsgálat általában ezekre terjed ki: tojás, tehéntej (alfa-laktalbumin, béta-

laktoglobulin, kazein), tőkehal, búzaliszt, földimogyoró, szója, paradicsom, sárgarépa, 

burgonya, narancs, alma, banán, őszibarack, szezámmag, marhahús, rák, kivi, zeller, 

mandula, mogyoró. 

 

Ételintolerancia 

Az ételintolerancia – a táplálékallergiával ellentétben – nem jár immunreakcióval, de 

mindig reprodukálható (előidézhető).  Intolerancia esetén egyéb mechanizmusok, pl. 

enzimhiány állnak a tünetek hátterében. A tünetek nagyon hasonlóak az ételallergia 

tüneteihez. 

Hogyan tudhatod meg, milyen ételre van intoleranciád? 

IgG alapú ételintolerancia vizsgálattal mutatható ki. 

 

Laktóz, fruktóz, laktulóz intolerancia 

Az ételintoleranciák mellett számos más mechnizmusra visszavezethető 

ételintoleranciát ismerünk. Ezek közül legtöbb valamilyen enzim hiányára vagy 

csökkent működésére vezethető vissza. Leggyakoribb ételintolerancia a 

laktózintolerancia. 

 

A laktóz a tejcukor, amit a vékonybélben a laktáz nevű enzim bont le emészthető 

részekre. Az enzim hiányában lép fel a tejcukor érzékenység vagy laktózintolerancia. 

Fruktóz a gyümölcsökben előforduló szénhidrát, az intoleranciát enzimhiány okozza, 

tünetei a laktózintoleranciával azonosak. 

 

Hogyan vizsgálható? 

1. Kilégzéses teszt 
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Kilégzéses teszttel vizsgálható a laktóz (tejcukor), fruktóz (gyümölcscukor), laktulóz 

intolerancia. A baktériumbontás közben felszabaduló gáz képződésén alapul az 

érzékenység kimutatására szolgáló ún. hidrogén kilégzési teszt. Az éhgyomorra történő 

vizsgálat egy laktóz/fruktóz/laktulóz tartalmú tesztital fogyasztásával kezdődik, majd 

15/30 percenként ellenőrzik a kifújt levegő hidrogén tartalmát. A vizsgálat 2 órás.  

 

2. Genetikai teszt 

A laktáz enzim működési hiánya lehet átmeneti (pl. fertőzés, bélgyulladás 

következtében), és lehet állandó - genetikai eltérés következtében. Azt, hogy a laktáz 

enzim működési csökkenése átmeneti vagy állandó, genetikai vizsgálattal határozható 

meg. 

Az ételintoleranciák tünetei lehetnek: 

• köldök körüli (görcsös) fájdalom 

• puffadás, fokozott gázképződés 

• hasmenés 

• hányinger, hányás 

• fejfájás 

Lényeges kiemelni a hisztaminintoleranciát is. A hisztamin az élő szervezetben jelen 

lévő természetes anyag, mely részben a szervezetben termelődik, részben pedig 

élelmiszerekkel kerül be. A hisztamin talán legismertebb funkciója az allergiás 

reakciókban betöltött szerepe. Az allergiás rohamok alatt a hisztamin hirtelen és nagy 

mennyiségben szabadul fel, és közvetítő anyagként játszik szerepet a jellegzetes 

tünetek – orrviszketés, orrdugulás, orrfolyás, csalánkiütés, gyomor-és bélrendszeri 

panaszok – kialakulásában. Bizonyos élelmiszerek is tartalmaznak hisztamint eltérő 

mennyiségben, így az étkezések során is emelkedhet szervezetünkben a hisztaminszint 

mértéke. Mindez problémát akkor jelent, ha a hisztamin lebontása nem történik meg 

megfelelően. Ezt a jelenséget hisztamin intoleranciának nevezzük.  

 

Cöloákia - gluténérzékenység 

A lisztérzékenység (cöliákia) a vékonybél krónikus, felszívódási zavarokkal járó 

megbetegedése, melyet a táplálkozás során bevitt növényi fehérje, a glutén vált ki az 

erre fogékony embereknél. A betegség kiváltója a búzában lévő gliadin. Emellett a rozs 

(secalin), az árpa (hordein) és feltehetően a zab (avenin) hasonló fehérjéi is fokozzák a 
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gyulladást az arra érzékeny betegekben. A lisztérzékenységben szenvedőknél a 

vékonybél nyálkahártyája sorvadásnak indul. Mivel a tápanyagok felszívódásának 

jelentős része a vékonybélben található bélbolyhokon keresztül történik, a betegség 

súlyos felszívódási zavarokhoz vezet. Klasszikus, ám nem csak a lisztérzékenységre 

jellemző tünet a hasmenés, a puffadás, valamint a nagytömegű, laza (gyakran bűzös) 

széklet. Ezt a panaszt a felszívódni képtelen, a táplálékból nem hasznosuló zsírok 

okozzák.  

 

Az elégtelen fehérjefelszívódás miatt vízvisszatartás jelentkezik, a víz a szövetek között 

marad. Különösen a boka és a lábfejek környékén gyakori az ödéma kialakulása is. 

Elsősorban a zsírban oldódó vitaminok, illetve egyéb nyomelemek felszívódásának 

akadályoztatása miatt hosszabb távon további panaszok jelentkeznek. A vas és a B12 

vitamin csökkent felszívódása miatt vérszegénység is kialakulhat, gyengeséggel, 

fáradékonysággal. A D-vitamin és a kálcium hiánya csontritkuláshoz vezethet. A 

kálium és a magnézium felszívódási zavara izomgyengeséget okoz. A K-vitamin hiánya 

véralvadási problémákkal jár. 

A fentieken kívül gondolni lehet - egyebek mellett - lisztérzékenyégre az alábbi 

panaszok, betegségek esetén is:  

• bőrtünetek - szimmetrikusan eloszló erősen viszkető kiütés a váll, ülep, fejbőr, 

térd, könyök területén, 

• kopaszság - foltokban jelentkező kopaszság, 

• pikkelysömör, 

• ismeretlen eredetű májenzim-emelkedés, 

• hölgyeknél a menstruáció elmaradása, meddőség.  

Gyakran a vashiányos vérszegénység a lisztérzékenység egyetlen megnyilvánulása, 

ezért ismeretlen eredetű vérszegénységben fel kell hogy merüljön a kórkép lehetősége. 

A felnőttkorban diagnosztizált lisztérzékeny betegek többsége - ellentétben a 

gyermekgyógyászati esetekkel - nem alultáplált, sőt gyakran túlsúlyos. Felnőtteknél 

gyakran csak a tápanyag- és nyomelemhiány miatt kialakuló betegségek 

(vérszegénység, csontritkulás, stb.) kapcsán diagnosztizálják a betegséget. 

A cöliákiával gyakrabban előforduló betegségek közé tartozik a cukorbetegség, az 

autoimmun májgyulladás és pajzsmirigygyulladás is. A nem diagnosztizált 

lisztérzékenység gyakori ok női meddőség esetén is. Egyes kutatások szerint a 
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lisztérzékenység hatással van a pajzsmirigy működésére, és a gluténmentes étrend 

segít visszaállítani a normál pajzsmirigyműködést is. 

Hogyan derítheted ki, hogy van-e gluténérzékenységed? 

Vizsgálatok lisztérzékenység gyanúja esetén vérvétel során a gluténérzékenységre 

jellemző antitestek mutathatók ki, így a kórelőzmény megismerésén túl laborvizsgálat 

igazolhatja a betegséget. Jelenleg az anti-endomysium antitest (IgA) és a szöveti 

transzglutamináz elleni antitest (IgG) kimutatása az elfogadott, ez utóbbi érzékenysége 

és specificitása is 99 százalék fölötti. Pozitív laboreredmény esetén javasolt a vékonybél 

nyálkahártyájának biopsziás mintavétele gyomortükrözés során és szövettani 

vizsgálata.  

 

 

 

Az olvasottak alapján tárd fel az egészségügyi kérdéseket! 

 

Felmerült-e benned, hogy van bármilyen olyan hormonális kivizsgálásra okot adó 

tüneted és tényeződ, ami miatt indokolt lenne egy alapos kivizsgálás? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A kezdődő inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei: ellenállhatatlan édesség vagy 

szénhidrát utáni vágyakozás, túlsúly, energiaszint ingadozás, egész napos sóvárgás, 

közérzetromlás, fáradtságérzet különösen étkezések után, hasi elhízás, menstruációs 

ciklus zavarok.  

Ezek közül érzel bármilyen tünetet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indokolt lehet egy IR kivizsgálás? Háziorvosoddal erről egyeztettél már 

valaha?............................................................................................................................... 
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A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre 

kihatással van. Ilyen az extrém fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, 

vizesedés, gyulladások, izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg kéz, hideg láb, hízás, 

nehéz fogyás, alvászavar, depresszív hajlamok. Ezek közül érzel bármilyen tünetet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indokolt lehet egy PM kivizsgálás? Háziorvosoddal erről egyeztettél már 

valaha?............................................................................................................................... 

 

Érzel-e bármilyen élelmiszer fogyasztása után rosszullétet, emésztési nehézséget? 

Indokolt lehet-e bármilyen jellegű ételallergia vagy ételintolerancia vizsgálat? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jelenleg milyen meglévő betegségekről van tudomásod? Ezek milyen stádiumban 

vannak? Mikor ellenőriztetted utoljára? Szedsz-e gyógyszert? Mikor aktuális 

kontroll?……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szükséged van-e belgyógyász – endokrinológus orvos bevonására? Szeretnél-e 

konzultálni szakemberrel?................................................................................................. 

Van-e saját orvosod, aki ebben segítségedre lesz?............................................................ 

Amennyiben nincs endokrinológus orvosod, a Duciforradalom csoport tagjai számára 

szakmai segítséget nyújt Dr. Márián Alexandre endokrinológus, belgyógyász, háziorvos 

doktornő. Rendelőjének elérhetőségei: XIII. Budapest, Katona József u. 41. III. 16.; 

Telefonszámok: 06 (1) 782-8583, 06 (30) 651-2686; A konzultáción ne feledd jelezni, 

hogy duciforradalom kedvezményed van. 20.000 Ft helyett 15.000 Ft-os konzultációs 

díjra vagy jogosult. Alexandra teljes állapotfelmérést végez és segít feltárni a 

hormonális vagy belgyógyász eredetű problémákat.  
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Jegyeztek 1. hét, 1. lecke 

Mi az, ami számodra fontos volt ebben a leckében? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Olvastál bármit, ami újdonság volt számodra?  

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mik a kulcsszavak ebben a leckében, ami számodra legfontosabbak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Készen vagy az első leckével?    

 


