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Sacharidové vlny od Vitalboxu 

 

Popis diety - v čem je kouzlo?  
Cyklování sacharidů hojně využívají závodníci v kulturistice a fitness v závěrečných týdnech 

přípravy před soutěží, redukují díky němu tuk a zachovávají co nejvíce svalové hmoty, kterou tímto 

způsobem vyrýsují. Efekt sacharidových vln je u většiny jeho uživatelů tak výrazný, že se tato metoda 

v posledních letech rozšířila i mezi širokou veřejnost. 

Sacharidové vlny jsou založeny na různě vysokém příjmu sacharidů během týdne. Během 

cyklování je možné nastavené hodnoty upravovat dle dosažených výsledků. Zprvu nízký příjem 

sacharidů vystřídá po pár dnech pro tělo nečekaně vysoký příjem sacharidů, který je ovšem 

následující den vystřídán opět nízkými sacharidy. Tak se metabolismus udržuje stále na vysokých 

obrátkách a efektivně pálí tuky bez toho, aby se zpomalil. Pro ochranu svalové hmoty je zde zvýšený 

přísun bílkovin. 

Základními surovinami je netučné maso, vajíčka v různých úpravách, speciální potravina 

Šmakoun, ovesné vločky, rýže, brambory, batáty, některé druhy zeleniny a ve velmi omezené míře 

ovoce. Jedná se o striktní režim, který doporučujeme držet nejvýše čtyři týdny po sobě, poté je 

vhodné přejít např. ke klasickému hubnoucímu programu (Six Pack Diet). 

Aby režim fungoval tak, jak má, není možné jeho přerušení během týdne. 

 

Co mohu sníst navíc? Musím sníst všechno?  
Pokud budete mít pocit hladu, můžete v takřka neomezené míře navíc konzumovat zelenou zeleninu 

(salátová okurka, ledový či římský salát aj.).   

Ve dnech s vysokým příjmem sacharidů budete mít naopak možná pocit, že do sebe vše nemůžete 

dostat. I přesto se o to alespoň pokuste! Tělo potřebuje zažít šok v podobě vysokého příjmu 

kvalitních sacharidů, pokud nesníte vše, Váš metabolismus v následujících dnech nebude pracovat tak 

efektivně!  
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Co mohu a nemohu pít?  
Ideální je čistá voda ochucená např. mátou či šťávou z citrónu, zelený či černý čaj. Nepřehánějte to s 

pitím kávy, kterou si samozřejmě nebudete sladit ani do ni dávat mléko. Nevhodné jsou minerální 

vody, energetické nápoje a samozřejmě veškeré slazené nápoje. Pozor také na med, vhodným 

přírodním sladidlem je např. stévie. 

Snažte se vypít minimálně dva litry tekutin denně. 

 

Kolik zhubnu?  
Ideální redukce váhy je 1 až 1,5 kg za týden. V prvním týdnu může dojít k většímu úbytku. Své 

pokroky s námi konzultujte, do dalších týdnů můžeme dietu upravit, bude-li to potřeba.  

 

Čím hubnutí podpořit?  
Silový trénink 

Trénink ve fitcentru s těžšími váhami napomáhá pálení tuků i vytvarování postavy. Pokud s tímto 

typem tréninku nemáte zkušenosti, poraďte se s odborníkem, který Vám pomůže sestavit detailní 

tréninkový plán a ukáže Vám správnou techniku cvičení. 

Aerobní aktivita  

Aerobní aktivita je taková, kdy se tepová frekvence pohybuje kolem 65% cvičencova maxima. 

(Max=220-věk) Platí obecně to, že při této aktivitě a intenzitě je cvičenec schopný souvisle říci 

alespoň dvě delší věty bez zalapání po dechu. Doba trvání by měla být 45-60 minut.  

Vhodnými aktivitami jsou např. rychlá chůze/běh na páse nebo venku (dle dosažené tepové 

frekvence), crossový či skateový trenažér, stepper, v zimě rekreační běh na lyžích či jízda na bruslích, 

v létě jízda na inline bruslích.  

Aerobní aktivitu můžete zařazovat klidně denně, záleží na Vašich možnostech i kondici.  

Spalovače  

Na trhu existuje řada spalovačů, pokud chcete s výběrem poradit, kontaktujte nás, rádi Vám 

pomůžeme. 

Aminokyseliny BCAA  

Tyto aminokyseliny ochraňují svalovou hmotu a podporují regeneraci, napomáhají tak pálení tuku. 

Jsou zvláště vhodné pro toho, kdo se rozhodne podpořit pálení tuků aerobní aktivitou.     

Držíme Vám ve Vašem snažení palce a jsme tu pro Vás! 

 


