
INTERMITTENT FASTING
ÚTMUTATÓ KEZDŐKNEK



SOK LEGENDA KERING ARRÓL...

. . .milyen diétával, trükkel, módszerrel lehet a leggyorsabban és a

leghosszabbtávon fogyni – vagyis testzsírszázalékot csökkenteni.

A legtöbb – legyünk őszintén, most pucéran kimondom – arról 

szól, hogyan adjanak el neked valamilyen speciális csodapirulát, 

ami sitty-sutty megoldja a problémáidat. 

Ez talán még a jobb kategória. 

A rosszabb az, amikor belevisznek téged valamilyen veszélyes, 

hosszútávon is maradandó károkat okozható étrendbe, mint 

például, ha annyira kevés kalóriát viszel be, hogy éhezteted 

magad. Az esetek 95%-ában szerencsére az ember ránéz ezekre 

és józan paraszti ésszel szimplán csak látja, hogy baromság. 

De ott van az az 5%, aminek akár még értelme is lehet. 

Ilyen talán a kalóriaszámlálás, amikor maximális kontroll alatt 

tartod a bevitt kalóriák mennyiségét, hogy a napi alap 

energiaszükségleteddel és az aktivitási szinteddel deficitet 

teremts és többet használj fel, mint amennyit beviszel. 

(De ennek a cáfolására is sok-sok kutatást végeztek és vannak 

olyan holisztikus irányzatok, amik ebben sem hisznek.) 

És most már a köztudatba is megérkezett az időszakos böjt, az 

intermittent fasting. 
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http://kollarkata.hu/


MIKOR NEM JAVASLOM NEKED? 
- Ha terhes vagy.

- Ha még szoptatsz. 

-  Ha még fejlődő szakaszban vagy (18 év alatt).

- Táplálkozási zavar esetén – anorexia, bulémia.

- Ha az orvosod nem javasolja neked. 
(Bár nem valószínű, hogy ismerni fogja, ha
megkérdezed tőle.)
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MIKOR JAVASLOM NEKED?
- Ha a fenti pontok nem
igazak rád. 

- Ha szeretnél
testzsírszázalékot csökkenteni,
miközben megőrzöd az
izomzatodat. 

- Ha szeretnéd növelni a
produktivitásodat, a
kreativitásodat. 

- Ha utálod, amikor
megmondják neked, mit és
pontosan mennyit kell enned
egy nap. 

- Ha utálod a diétákat és te
sem hiszel a fogyókúrákban. 

http://kollarkata.hu/


OKÉ, DE MI IS AZ
AZ INTERMITTENT FASTING?

Sokféle típusa létezik, én most azt fogom veled megosztani, 

amit kipróbáltam, leteszteltem és ami a leginkább ismert. 8-16. 

8 órán át ehetsz és 16 órán át nem. Ennyi az egész. 

Sok más szabályt is alkalmazhatsz mellé, de első lépésként, ez is 

hatalmas változáshoz vezet, plusz, ha még nem próbáltad, kezd 

ennek a betartásával!
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG ERRE A 16 ÓRÁRA? 
Mind böjtölünk, hacsak nem eszünk alvás közben is. Ha tegyük 

fel 8-kor ettél este utoljára, reggel pedig 8-kor reggelizel, akkor 

12 órán kereszül böjtölsz. Az intermittent fastingnél ezt a 

szakaszt növeljük egy kicsit 16 órásra. 

Ugyanis ennyi idő után, már beindul a szervezetben a ketózis, 

amikor a tested az elraktározott zsírt elkezdi bontani az 

energianyeréshez.

Az emésztés a legfontosabb prioritások között van, és ha egész 

nap eszünk, egyik emésztésből a másikba esünk. Nem, vagy csak 

alig tud a testünk gyógyulni, szépülni – és fogyni. A legnagyobb 

csoda a dologban, hogy nem kell lemondj semmiről!

http://kollarkata.hu/


HOGYAN HAT A SZERVEZETEDRE?
Neked is mondta már dietetikus, hogy ha nem eszel napi 5-ször,

azzal lelassítod az anyagcserédet? Szóval ez nincs így. Az

intermittent fasting felgyorsítja az anyagcserédet. Emellett

javítja a szervezeted regeneráló és ellenállóképességét is. Plusz

hormonálisan is nagyon jó hatással van rád, mert:
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- Csökkenti az
inzulinszintedet. 

- A HGH hormonszinted
jelentősen nő, ami fontos
szerepet játszik az izomtömeg
növelésében és a
zsírégetésben is.

- Nő a norepinephrine
hormonszinted is, ami szintén
a zsírégetésért felelős

- Beindítja az autofágiát

Amikor pedig épp nem eszel, a szervezednek van ideje 

regenerálódni és a már meglévő zsírraktáraidhoz nyúl, ha 

energiára van szüksége. 

Az izomzatodat is jobban meg tudod tartani mellette, mint a 

hagyományos kalória számlálós étrend mellett, ugyanis a 

kalóriadeficites módszernél nagyobb százalékban fogsz izomból 

fogyni, mint az intermittent fasting mellett. 

De tény, hogy ha a tömegelés a célod – tehát nem a 

testzsírszázalékod csökkentése, hanem elsősorban izomtömeg 

növelése – akkor nem ez a neked való étrend, mert nem fogsz 

tudni annyi kalóriát bevinni, amennyire a sok-sok plusz kilónyi 

izomépítésnél szükséged lesz. 
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MENNYI IDŐ UTÁN FOGOD 
ÉSZREVENNI A VÁLTOZÁST?

Nincs olyan válaszom, ami minden egyes emberre igaz lenne. 

Sokan már a legelső napokban több kilót leadnak a vízveszteség 

miatt. Nálam 3 hét után indult be robbanás szerűen a változás. 

Tehát légy türelmes magaddal, adj neki 1-2 hónapot és teszteld 

le, milyen hatással van rád. 

K O L L A R K A T A . H U  |   6

MIKORRA IDŐZÍTSEM A 8 ÓRÁT, 
AMÍG EHETEK?

A legtöbben kihagyják a reggelit. Van, aki szerint kötelező, van, 

aki szerint nem. Én nem működök reggeli nélkül, úgyhogy más 

utat találtam ki magamnak. Reggel 10-kor reggelizek és este 6- 

kor eszek utoljára. De ez a 8 óra bármikor lehet, neked kell 

beosztanod az életviteledhez mérten. Viszont, amire figyelj oda: 

- A legszerencsésebb, ha 2
órával lefekvés előtt már nem
eszel. 

- Éjfél után – bizonyos
kutatások és a józanész szerint
– már inkább ne egyél, ha meg
tudod oldani. 

- Edzés után éhes leszel, tehát
a legjobb, ha a böjt utolsó
órájában edzel és egyébként
elvileg ilyenkor égeted el a
legtöbb zsírt is!
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IHATOK-E KÁVÉT, FEHÉRJETURMIXOT 
A 16 ÓRA ALATT?

Oké, most jön a titok. Most jön a biohacking. 

Én minden reggelemet vajas, kollagén fehérjés kávéval
(teával) indítom. 

„Hogy mi???”
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Bizony. 

- Beleteszek egy ujjnyi
vastagságú (sózatlan)
Kerrygold vajat a turmixba 

- Ráöntöm a kb 2 decis
bögre forró lefőzött kávét
(vagy teát) és összeturmixolom
rendesen.

- Majd a végén beleteszek
egy kanál Harcosképző
Kollagén Fehérjét és
ráturmixolok a legpindurabb
fokozaton 1
másodpercet.

Ez a titkos recept. Ezzel indítom mindennapomat és teljesen

megváltoztatta az életemet. Ez egy felturbózott golyóálló kávé.

És imádom.

Mióta így indítom a napjaimat nem sóvárgok semennyire milka

csokiért napközben (kivéve, ha megvan, de akkor is 80%-kal

kevésbé, mint előtte). Mióta így indítom a napjaimat baromi

könnyen tartom az intermittent fastinget. Nem számolom, mikor

jár le a 16 óra, sőt! eszembe kell juttatni, hogy egyek.

http://kollarkata.hu/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
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Ehhez viszont Kerrygold vaj kell. (Vagy másik grass-fed, azaz

szabadon legeltetett és csak fűvel táplált állat tejéből készült

vaj.) Ugyanis szabadlegeltetésű, ami a világot jelenti.

Megtalálható a kifli .hu-n, a nagyobb Tescoban és Auchanban. 

 

Ehhez kollagén fehérje kell, mert a tejsavó baromi sok embernél

tud hasfájást, hányingert és egyéb mellékhatásokat okozni. 

 

A Harcosképző Kollagén Fehérjét Pyruvattal pontosan erre a

célja fejlesztettük ki neked. 

Bio, gluténmentes, laktózmentes, grass-fed (szabad
legeltetésű), nem tartalmaz cukrot, nincs benne ízesítőszer,
GMO mentes, E-mentes.

Olyan extra összetevőket adtunk hozzá, amik sejtszinten növelik

az energiaszintedet, így bármilyen célod van fizikailag vagy

mentálisan, sokkal több energiaforrásod lesz elérni azt!

Ilyen összetevő: a Pyruvat, C8-as MCT olaj, C-vitamin, Q10
koenzim, PQQ, alfa-liponsav, triprofán.

Ízetlen, tehát nincs benne semmilyen

plusz cukor vagy aroma és az ízét

sem tudod megunni vagy megutálni.

A kollagén pedig marhából van

kivonva.

A kollagén segíti a bőröd
rugalmasságát megőrizni, segíti az
izomépítést, az edzés utáni
regenerációt és védi az ízületeidet. 

Ráadásul nincs benne allergén vagy

tejszármazék. Ezért is teljesen más és

ad sokkal többet, mint például a

tejsavó fehérje.

http://kollarkata.hu/
https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/hu-HU/products/2004009179918
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/


MIRE FIGYELJ NŐKÉNT?
Ránk, nőkre másképpen hat a részleges böjt a komplex

hormonháztartásunk miatt. És igen, vannak hormonálisan

nagyon pozitív hatásai, de van néhány negatív is! 

Ahhoz, hogy kihozd a lehető legtöbbet a részleges böjtből és

elkerüld az összes negatív hatását, csak idd meg reggelente a

tökéletes reggeli italt. 

Mert feltölt jó zsírokkal (ami felbecsülhetetlenül fontos a

hormonjaid számára), feltölt könnyedén felszívódó, prémium

minőségű fehérjével és mellette olyan összetevők vannak benne,

amik regenerálják a mitokondriumokat és feltöltik energiával! 
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Figyelj!

Ha nem fogyasztod mellé a tökéletes reggeli italt, akkor
hetente 2-3x törd meg a részleges böjtöt!

http://kollarkata.hu/
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Kattints ide, ha szeretnél róla több infót kapni a
Harcosképző Kollagén Fehérjéről!

 

Ez a sikerem titka.

 

Reggeli kávé + Kerrygold vaj + Harcosképző Kollagén Fehérje.

 

De nem vagyok orvos, mindenképp kérd ki az orvosod

véleményét, mert én csak a saját és a Harcosképzősök

tapasztalatairól tudok neked beszámolni. 

Szállítunk külföldre is. 

Ha van hozzám bármilyen kérdésed, írj bátran:

hello@kollarkata.hu

http://kollarkata.hu/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
http://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/


JÓ, JÓ, DE MENNYIT EHETEK EGY NAP?
Több éve csinálom az intermittent fastinget, gyönyörű

eredményeket hozott számomra kívül-belül és sosem néztem,

hány kalóriát eszek egy nap. 

Egyrészről, mert elég sokat eszek, úgyhogy valószínűleg a

kalóriák szerint már rég túlsúlyosnak kellene lennem, másrészről

mert én a minőségben hiszek, nem a kalóriákban.  
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Nyilván, ha szeretnél testzsírszázalékot csökkenteni, nem eszel

majd napi 7x mekis kaját nutellás palacsintával, de én speciel

ma ettem nutellás palacsintát és nem dőlt össze egyik

univerzum sem. 

Minden héten eszek chipsek és csokit, de mellette igyekszem

finomakat főzni a legjobb minőségű alapanyagokból. Legeltetett

húst veszünk, fagyasztott zöldséget vagy helyi termelő álal árult

zöldséget, gyümölcsöt, kapirgálós csirke tojását, stb. Nem olcsó,

de olcsóbb, mint a gyógyszerek.

http://kollarkata.hu/


Ettől függetlenül létezik a kalóriaszámlálás világa és sok

mindenki nagyon szereti, hogy van, mihez viszonyítania, van egy

szám – vagy éppen jó sok – ami folyamatosan visszaigazolja

abban, hogy jól csinálja, amit csinál. 

Én nem tartom egészségesnek, hacsak nem extrém esetekről

van szó. Például valamilyen betegséged van és az orvosod ezt

külön előírta.

Úgy gondolom, egy ételben a legfontosabb szempont az a

minőség, hogy ismerd, kitől származik, hogyan gondoskodtak

róla, milyen élete volt, mielőtt az asztalodra került. Ehhez képest

számomra eltörpül a kalória mennyisége. 

Ha számokra vágysz, érdemes lehet kidobni a mérleget is és

inkább centivel mérni magad! Jó visszajelzés lehet előtte-utána

fotó vagy az, hogy mikor milyen ruhaméretbe férsz bele. 

Ha például stresszes vagy és nem alszol eleget, nem fogsz tudni

se izmot építeni, se testzsírszázalékot csökkenteni. És ha a

kalória számlálása stresszessé tesz.. .  testképzavart okoz.. .  bántja

a mentális egészségedet.. .  szerintem érdemes lehet elengedni.
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Nagyon szépen köszönöm, hogy elolvastad ezt az ebookot!

Remélem, hogy tudtam válaszolni a kérdéseidre. Ha van további

kérdésed hozzám, írj nekem bátran: hello@kollarkata.hu
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L E G N A G Y O B B  R A J O N G Ó D ,
K A T A

HOGYAN TOVÁBB?

A Harcosképző Kollagén Fehérjét erre a linkre kattintva
éred el. :)

Mind az intermittent fasting, mind a reggeli vajas, kollagén

fehérjés kávé, mind a rendszeres edzés és jóga baromi fontosak

nekem, mert szó szerint megváltoztatták az életemet. 

Ezért beszélek róluk ennyit és ezért volt nekem ennyire fontos,

hogy létrehozzak egy saját kollagén fehérjét, mert nem találtam

a piacon még egy ennyire prémium terméket. 

Nem hiszek benne, hogy mindenkinek az a jó, ami nekem.

Úgyhogy fogadd a tanácsaimat szkeptikusan, ha úgy érzed,

próbáld ki őket 1 hónapra és teszteld le neked, milyen

eredményeket adnak!

Ha pedig szívesen kipróbálnád

valamelyik otthoni edzős vagy

jóga videómat, kattints ide,

mert a honlapomon sok

ingyenes videó van!

https://www.facebook.com/kate.the.introvert.coach/
http://kollarkata.hu/
http://kollarkata.hu/boldog-harcosok-klubja/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://kollarkata.hu/harcoskepzo-premium-kollagen-feherje/
https://www.facebook.com/kate.the.introvert.coach/
https://kollarkata.hu/

