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SUGAR BLUES,  

PRAVA RESNICA O SLADKORJU 
                             

                          
 

26. aprila 2014 ob 15. uri 

na Eko točki Društva Zdrav Podjetnik 

DEMONSTRACIJA – DEGUSTACIJA  

potešimo željo po sladkem na zdrav način 

 
Vemo, da sladkor, še posebej beli, ni najboljša izbira za naše zdravje. V 

kolikor imate »lepljiv« odnos do sladkorja in se mu ne morete upreti, naredite 

nekaj zase ter kot prvi korak poslušajte in se udeležite sobotnega seminarja 

»Sugar Blues« nutricionistke Simone Godina. 

 

Na seminarju se boste seznanili in naučili o tem: 

 

 Kje vse je lahko sladkor in katere so  pasti  skritega sladkorja? 

 So živila označena »brez sladkorja« zdrava izbira? 

 Katera  splošno znana » zdrava hrana » v resnici sploh ni zdrava? 

 So sadje in smootiji  najbolj zdrava izbira? 

 Kako je povišan holesterol povezan s sladkorjem? 

 Kako sladkor vpliva na kvaliteto spanca? 

 So  kosmiči + sadje + jogurt  zdrav zajtrk ali  le desert? 

 Zakaj ne moremo nehati jesti in smo neprestano lačni, ter imamo slabo 

vest če preveč pojemo? 
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 Zakaj imamo željo po sladkem/čokoladi in kako je to povezano z 

hormonskim ravnovesjem? 

 Kaj se zgodi, ko sladkor zaužijete skupaj z maščobo? 

 Zakaj se kljub zdravi hrani in gibanju teža ne premakne? 

 Kako sladkor lahko vpliva na ostale hormone v našem telesu? 

 Zakaj naše telo, kljub zdravi hrani, nima dovolj energije? 

 Zakaj se vse, kar pojemo, se nalaga kot maščoba, mi pa zdravo jemo? 

 Kako smo svoje telo navadili  na  shranjevanja maščob, želeli pa bi, da 

postane stroj za porabo maščob 

 Kako s prehrano vzeti nadzor nad svojo težo in zdravjem. 

 

 
Predava: Simone Godina  

zdravstveni trener za dolgoživost,  izkušena specialistka za več kot 100 diet s 

30 letnimi izkušnjami ter obširnim strokovnim znanjem po metodah moderne  

funkcionalne in integrativne medicine, s katerim izobražuje tudi zdravstvene in 

wellness strokovnjake ter vas garantirano popelje do nadgradnje 

 vašega zdravja. 

 

Prijava na seminar: 
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