
Iluzia medicamentelor de slabit - 300.000 pe un kilogram in minus
Farmaciile sibiene sunt “impanzite"  cu pastile de slabit naturiste care promit dimensiuni de manechin,
in numai cateva saptamani. Pretul unui kilogram in minus ajunge, in medie, la 300.000 de lei.
  
  Problema celor cateva kilograme in plus, acumulate in lunile trecute, devine mai mult decat importanta
pentru sibience, odata cu sezonul fustelor mini si al manecilor scurte. Pentru cele interesate sa scape de
surplusul adunat asta-iarna, solutia pare sa fie in manile celor care vand metode miraculoase de pierdere a
greutatii. Concentrat de mere cu extract de urzica, cocktail pentru slabit cu aroma de vanilie sub forma de
fiole, pastile sau pulbere, toate iti arata drumul catre un trup zvelt, intr-un timp record.
  Tratamentele naturiste din farmacii, bazate pe ceaiuri, pastile, prafuri pe baza de plante sau amestecuri
de cereale, accelereaza arderea grasimilor. Un kilogram in minus costa intre 30.000 si 350.000 de lei.
“Produsele de acest gen sunt la mare cautare in ultima vreme. Cele mai multe cumparatoare sunt trecute
de 30 de ani" , precizeaza o angajata a Farmaciei 24.
  Pierderea unui kilogram, in conditiile unei alimentatii normale, dar fara alcool, grasimi, dulciuri, se
realizeaza, potrivit prospectelor, in minimum o saptamana si maximum o luna. Avandajele sunt date de
faptul ca nu necesita nici cel mai mic efort fizic, insa, slabirea nu este de durata.
  Toate acestea iti taie pofta de mancare si te ajuta sa elimini toxinele si grasimile din corp, insa, mai putin
grasimea, cred specialistii. “in nici un caz un supliment nutritiv nu-ti poate asigura o slabire record. Sa iei
suplimente de acest gen este la moda, dar consumatorii trebuie sa fie bine informati" , precizeaza Mariana
Neaga, medic primar. 
  La randul lor, medicii nutritionisti cred ca ar fi bine ca femeile sa nu aleaga sa fie slabe cu pretul
sanatatii lor. Aceste medicamente obtin rezultate destul de bune, dar numai in conditiile in care
specialistul avizeaza medicamentul respectiv, si nu daca sunt luate intamplator, dupa reclama. Cum
putine firme atentioneaza asupra unor eventuale efecte adverse, unele femei consuma aceste medicamente
in nestire. Recomandarile comerciantilor se bat cap in cap cu cele ale medicilor, care spun ca nu este
indicat sa iei pastile de slabit mai mult de doua saptamani, fie ele si naturale.
  
  Pentru o persoana tanara care vrea sa “dea jos"  cele cateva kilograme pe care le are in plus, un
kilogram pe saptamana este o scadere foarte buna, care nu e periculoasa si e usor de tinut pentru
cineva aflat in activitate, spun specialistii.
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