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לי ווהן אוחיט
{אנרגיה

ח א שביט גליה מ
 בסקי-מים העולם אלופת

 הכדורגל כוכב הובס, ליז
 גוליט, רוד הדני הבינלאומי

 המופלא ההרים מטפס
 העולם אלוף מסנר, ריינולד
 ועוד לנדל איוון בטניס

 בכל רבים מובילים אתלטים
 את אימצו - העולם רחבי

 העובדת המיוחדת, הדיאטה
 והופכת בגוף השומנים על

זמינה. לאנרגיה אותם
 המוצר הוא אנרויט
 גורם שאינו היחיד, הדיאטטי
 ועוזר עייפות של לתחושה

 מצויין מראה על לשמור
נהדרת. והרגשה

ת של הנצחית הבעייה אטו  היא הסוגים מכל די
 אותנו המלווה האנרגיה וחוסר החולשה הרגשת

שת נם קיימת למשטר. נכנסים כשאנחנו  תחו
אהובים. מאכלים על שבוויתור הדכאון

 אוהבי האיטלקים, בפניו שעמדו האתגר,
 מוצר, לפתח היה החיים, ואוהבי הפסטות
 שיישמר מחד, בגוף השומן עודפי על״ ש״יעבוד

 ניהול כדי תוך והכל מאידך אנרגיה יוסיף ואפילו
כרגיל. כמעט ואכילה נורמלי חיים אורח

אנרויס:
לאנרגיה שומן להפוך

 מדעני הגיעו ופיתוח מחקר של שנים לאחר
שייצורו המוגמר, למוצר באיטליה חברת

 חברת אנרויט. טבעיים: חומרים על מבוסס
 לספורטאים בריאות במוצרי מתמחה ^1.80

 במיטבם. ולהרגיש להיראות המקפידים ואנשים
 המאפשר מנגנון, יוצרת האנרויט של התרכובת

 על אנרגיה ולהרוויח עודף משומן להיפטר
 ולהתחזק. לרזות ניתן אחרות: במילים חשבונו.

 עולמי. כפטנט נרשם אנוויט
 עקב בקביעות לידינו המגיעים זרים, בעיתונים

 על ונשנים חוזרים בסיפורים נתקלנו עיסוקנו,
 עסקים נשות הראשונה, מהשורה ספורטאים

 זו רזה להיות שעבורם ורקדניות, אומנים וחברה,
 בריאותם כושרם, על שומרים הם עולם. תפיסת

 לצום מבלי וזאת,• אנדדט. בעזרת ומשקלם
ולהתענות.

הפסח: חג
דאגה ללא לזלול

 שהמוצר לגלות, שמחתי לנסות. השתכנעתי
 - השיווק רשתות בכל נאים סטנדים על - זמין

 במשכיר בשק״ם, בהיפרשוק, בקואופ, בשופרסל,
 הוא טבע. ובחנויות בבתי־מרקחת וכן לצרכן,
 ותפוחים, שוקו וניל, טעמים: בשלושה מופיע

 ימים לשבוע (המספיקה ארוחות 7 של באריזה
 להקפיד אגב, כדאי, שייקר. + בכיף) דיאטה של

 להגיע ניתן בעזרתו שכן השייקר, את ולרכוש
 גם אותי הפתיע האידיאלי. ולטעם הנכון לתמהיל

ת הנמוך מחירו  דיאטה עלות המשקה: של יחסי
ש״ח! 30 על עולה אינה שבועית

 קטלוג מצאתי המכירה בנקודות הסטנדים על
 באנדויט. השימוש אופן את המסביר נאה, צבעוני
המון. ולמדתי בקפידה בו עיינתי
 חייבת ואני וניל, טעם מעדיפה אישית אני
 קרח קוביות הוספתי מהמשקה; שנהניתי לציין

 וקיבלתי לאחרונה, לנו שהיו החמים בימים
 לא להקפיד זכרתי וטעים. מרענן נזילק־שייק

 האנדויט משקה שתיית לפני שעתיים לאכול
 המכניזם פועל כך רק שכן מכן, לאחר ושעתיים

 השומן על״ ״עובד הוא המוצר: של הייחודי
 מעניין, לגוף. זמינה לאנרגיה אותו והופך העודף

 במהלך פיזי תירגול על להקפיד צורך אין אך
הדיאטה.
 הצהריים לארוחת כתחליף באנוויט בחרתי

 הזמן חיי: על הקל גם זה שבועיים. במשך
 הצהריים ארוחות על כשויתרתי שחסכתי

 הכל בסך ההרגשה בעיר. במסעדות הממושכות
 או חולשה של תחושה שום - מצויינת הייתה

 לא אחרות, בדיאטות רגילה אני לה סחרחורת,
 לפני עוד חשוב: והכי הפעם. לעניין נתלוותה
 משמעותי שינוי הרגשתי המשקל, על שעליתי

 אני מה. רפויים להיות התחילו הבגדים בהיקפים.
 מודע שאינו למי זה, בהקשר להזכיר, רוצה

 שוקל ששומן מטעה, לעיתים שהמשקל לעובדה
 על כאן מדברים אנחנו ואם משרירים. פחות הרבה
 כמו שרירים, שריפת (ולא בלבד שומנים פירוק

 הרי שונים), מסוגים דיאטות של רבים במקרים
ת לב תשים שהסביבה  שהמשקל לפני הרבה שהי

 להיראות שחשוב: מה בעצם וזה זאת. יראה
טננו. מי נ
 מתכוננת אני דואגת. לא כבר אני הזה בפסח
 הארוחות ומכל המטעמים מכל ליהנות

 אנוויט, של מלאי לי הכנתי כבר והאירותים.
 בו להשתמש מתכוננת אני הפסח אחרי שמיד

 לרדת מתכננת אני ביום. אתת לארוחה כתחליף
 ייראה בטוח הזה הקיץ ימים. חודש תוך ק״ג 7־8

אחרת.

מסנה ריינולד
אנוויט עם האוורסט כיבוש

 כדאי ה״אנרויט״ של יעילותו את להמחיש כדי
 המופלאים אחד לצרכיו אותו גייס כיצד לראות

ההרים. במטפסי
 שכבש בעולם היחיד האיש הוא מסנו ריינולד

 על עולה שגובהן הרים פסגות 12מ־ למעלה לבדו
 קור בדידות, בעיות עם התמודד הוא מ׳. 8,000

 זאת, ועשה אנושיים על ונפשיים פיסיים וקשיים
 לעמוד לו סייע ״אנרויט״ לבד. לגמרי לא אך לבד,

במשימה.
 הציע: "אנרויט״ מדעני עם שערך בפגישה

 ק״ג. 8 במשקל אעלה הר, כיבוש ״טרם
 חלק עודף, שומן הינם הנוספים הקילוגרמים

 אבקת את רק מזון כציוד עימי אקח ממני.
 במי האבקה את אערבב והשייקר. ״אנרויט״
 ה״אנרויט״ ״אנרויט״. יום כל ואשתה השלגים
 והם ק״ג) 8( שבגופי העודף השומן על״ ״יעבוד

 במשך זה עודף משקל ארד אני לאנרגיה. לי יהיו
 אותי, ישרת שהשומן לפני לא אך ההר, טיפוס

 שבכיבוש במאמץ הדרושה האנרגיה את לי ייתן
 הרבה אחרי ואושרה נבדקה השיטה ההר״.

 ה״אנרויט״ בעזרת העובדות: ומחקרים. נסיונות
 אחרים, והרים האוורסט פיסגת את מסנר כבש

 אמר: בישראל האחרון בביקורו בעולם. מהגבוהים
ולאנרויט״. לאימי העולמיים הישגיי את תב ״אני

 וחזק רזה בהערצה. ״אנרויט״ על מדבר מסנר
 את אוהב הוא אך עולם, תפיסת זו מסנר אצל

 מסנר יום יום בחיי ההרים. את רק לא החיים,
 חיים חי הוא במסעדות. ולבקר לבלות מרבה

 הוא אנרויט ״אנרויט״. על מוותר לא והוא טובים.
ובערים. בהרים מחייו חלק
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ס, ליו ב ת הו פ ס, נמקי העולם אלו פי סי נ
ס שצולסה א תי. ״8ל-״ ד לונ ה

 אישה היא הונס לח בסקי־מים העולם אלופת
 ככוכבת קריירה בנוסף המשלבת דינמית

ת סבלה ליז טלוויזיה.  משקל עודף מבעיית תמידי
ה במשטר להיות חייבת והייתה  קבוע התיי
עיסוקה. עקב ומגביל

 לח מצליחה אנרויט, את שגילתה לאתר היום,
 וכל ואנרגיה. בושר נשי, מראה על לשמור הונס
 מתענוגות תענוג שום על לוותר מבלי זאת,

החיים.
ט הלונדוני: ״$1ל־״א( בראיון אומרת ליז אנווי  ״

 היחיד המוצר זה פנטסטי. אנרגיה מקור הוא
שת א טרם שאינו  ההרזיה, בעת עייפות לתחו

 דיאטה מוצרי בעשרות התנסיתי לי, והאמינו
 ירידה כדי תוך אנרגיה א הוסיף אנרויט שונים.

 שבתהליך שלי, האישי האמיתי והכיף במשקל,
 האהובים המאכלים מכל להנות המשכתי ההרזיה,

א״. ע


