






تلعب الجينات الوراثية دورا أساسيا في  اإلصابة بالبدانة - وهذا ما يفسر - لماذا يصاب البعض بالبدانة رغم أن كمية الغذاء 
التي يتناولونها في اليوم قليلة جدا - في حين - ال يصاب اآلخرون بالبدانة رغم أن وجباتهم اليومية تزيد أضعاف عن وجبات 

من يصابون بالبدانة بذات الكميات من الطعام .

مئات األبحاث نشرت حول العالم - عن تأثير الجينات 
الموروثة - ودورها في التعامل مع األغذية المختلفة 
ومكوناتها الغذائية - وانتهت جميع البحوث إلى أن الجينات 
الموروثة تختلف من فرد إلى أخر في التعامل مع نوعيات 
الغذاء المختلفة - فوجد أن بعض الجينات في بعض األفراد 
حساسة للوجبات الغذائية التي تحتوى على الدهون و تعمل 
على امتصاص كمية كبيرة منها  وترسيبها في الجسم على 
شكل دهون - في حين يختلف األمر عند بعض األفراد ، 
فتكون الجينات الموروثة حساسة للنشويات وتعمل على 
امتصاص كميات كبيرة منها ، وتحويلها إلى دهون 
وترسيبها في الجسم ، في حين أن بعض األفراد لديهم 
جينات حساسة جدا للبروتينات ، فتعمل على تحويلها إلى 

دهون بصورة أسرع .

وانتهت جميع األبحاث العلمية إلى أن 60 % - 80 %  من 
السمنة المفرطة سببها الجينات الموروثة والتي تختلف من 

فرد إلى أخر .

ولم يقف البحث العلمي عند هذا الحد - بل أمتد إلى ما هو 
ابعد من هذا - فوجد انه بالرغم من أن  بعض األفراد  
يمارسون الرياضة  دون أن يفقدوا الكثير من السعرات 
الحرارية ، في حين أن البعض يفقد كمية أكبر من السعرات 

الحرارية بمجرد ممارسة رياضة عادية  !!.

ومن هنا ، كان االختالف فى البرامج الغذائية والرياضية 
الواجب أتباعها  لكل  فرد حسب بصمات الجينات 
واختالفها من فرد ألخر  هو الحل األمثل ، الختيار النظام 
الغذائي الذي تخاطب به الجينات إلنقاص الوزن أو 

المحافظة علية .

برنامج  ®GenoSlim هو أول برنامج غذائي - رياضي  
فى الدول العربية - صمم بالتعاون مع شركة 
NOVOGENIA النمساوية  والرائدة في تحليل بصمات 
الجينات للتخلص من البدانة وعضو األكاديمية األلمانية 
ألبحاث الجينات ، وأول شركة في العالم  صممت  مثات 
البرامج الغذائية والرياضية  حول العالم  لمشاهير 
الشخصيات التي عانت من البدانة ، كل وفقا لبصمات 

الجينات المورثة لدية - 

برنامج ®GenoSlim يتضمن تحليل 8 جينات موروثة 
لها تأثير مباشر فى التمثيل الغذائى والبدانة  ، الكتشاف 
نوعية الموروثات منها عند كل فرد ، والدور الذى يلعبة كل 
جين منها فى البدانة  ، ومجرد تحديد الجينات الموروثة ، 
يتم تصميم عدة أنظمة غذائية لكل فرد ، تمكنة من تناول 
أكثر من 900 نوع من األغذية المختلفة والتي ال تسبب له 
البدانة ، وكذلك عدد ساعات الرياضة المطلوبة أسبوعيا 
لحرق السعرات الحرارية سواء النقاص الوزن أو 
المحافظة عليه ، وتصمم هذه البرامج الغذائية والرياضية  

لكل حالة حسب جيناتها الموروثة .



مثال لنتيجة تحليل 
أسماء الجينات التي تم تحليل أثارها

التحليل يوضح أن الجينات الموروثة لديك تقاوم فقد الوزن بنسبة 40 %



أثر الوجبات التى تحتوى على دهون بالنسبة لغذائك :

يؤكد التحليل أن الجينات الموروثة لك تتأثر بالوجبات التى 
تحتوى على أى نسبة دهون وعليك تجنب أي وجبات بها 

دهون إال بالنسبة المسموح بها كما سيأتي تفصيال 

أثر الوجبات التى تحتوى على نشويات بالنسبة لغذائك :
يؤكد التحليل أن الجينات الموروثة لديك ال تتأثر كثير بالنشويات فى حدوث 

البدانة ، وعليك تناول النشويات بالنسبة المسموح بها لحالتك كما سيلى  
تقصيال 

أثر الوجبات التى تحتوى على بروتينات بالنسبة لغذائك :
يؤكد التحليل أن الجينات الموروثة لديك  تحتاج إلى القدر الطبيعى من 

البروتينات

النسبة المثالية للنشويات والدهون فى وجبتك



اإلحساس بالجوع 

يؤكد التحليل أن معدل الشعور بالجوع عالي جدا لديك ، لذا ننصح بتناول الوجبات 
الصغيرة المسموح بها بين الوجبات 












