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epaisant sveikos gyvensenos vajaus, norin-
čiųjų sumažinti svorį greitai ir be pastangų 
nemažėja – per pastaruosius septynerius 
metus pelnas iš liekninamųjų papildų par-
davimo pasaulyje padidėjo aštuonis kartus. 
Tyrimų agentūra “MarkMonitor”, ištyrusi 
358 interneto svetaines, kurios prekiauja 
dietinėmis piliulėmis, nustatė, kad net 93 
proc. jų siūlė draudžiamų preparatų, bet 67 
milijonams juose per metus apsilankiusių 
smalsuolių tai veikiausia buvo nė motais. 
Svarbiausias klausimas – kiek kilogramų 
per mėnesį galima numesti. Idealu, jei 
nauda skaičiuojama dviženkliais skaičiais. 

Neseniai sutikau penkerius metus 
nematytą buvusią kolegę Donatą. Ir jos 
nepažinau. Kitados miela, raudonskruostė, 
apvalaina mūsų kolektyvo siela dabar su-
lieknėjusi mažiausiai perpus. Atrodė labai 
stilingai – anksčiau neišlįsdavusi iš laisvų 
nertinių, džinsų ir sportinių batelių, dabar 
vilkėjo elegantišką plačiu diržu sujuostą 
paltą ir avėjo laibas blauzdas aptempiančius 
aukštakulnius aulinukus. Tiesa, veidas 
atrodė kiek papilkėjęs bei senstelėjęs ir 
to nepaslėpė nė kruopščiausias makiažas. 
Kai pabandžiau iškvosti, kokią stebuklingą 
dietą ji rado, Donata pradėjo pasakoti apie 
sveiką gyvenseną, fantastišką sporto klubą 
ir įtemptą dienotvarkę – visas tas standarti-
nes pasakėles, kurias įprastai seka dauguma 
drastiškai sulieknėjusių moterų. Kalbėjausi 
su ja gal valandą, ir visą laiką atrodė, kad 
kažkas čia vis dėlto ne taip – trikdė ne tiek 
jos liauna figūra, kiek manieros: staigūs 
judesiai, balso irzlumas, į šalis bėgiojantis 
žvilgsnis. Kai apie Donatos pokyčius pra-
sitariau kitai kolegei, ji numojo ranka: “Tai 
čia nuo tų tablečių jai pasimaišė. Sako, tie 
papildai nekalti, žolių pagrindo, bet kažin 
kaip ten yra iš tikrųjų...”

Dietologai per visas televizijos laidas 
trimituoja apie abejotiną liekninamųjų 
preparatų poveikį, toksikologai įspėja dėl 
galimo pavojaus sveikatai, bet mes į visas 
tas kalbas žiūrime skeptiškai: toks jau jų 
darbas – gąsdinti. Juk neketiname ieškoti 

tų mistinių piliulių su kaspinuočių kiauši-
nėliais – vaistinėse pilna saugių ir laisvai 
parduodamų. “Liekninamųjų tablečių 
nesu bandžiusi, tačiau nemanau, kad tai 
– kas nors bloga, – rašo Spurga, atsiliepusi 
į cosmopolitan.lt apklausą šia tema. – Su-
reguliavusi mitybą numečiau keletą kilo-
gramų, bet daugiau jie nebekrinta, tad gal 
liekninamosios tabletės padėtų? Sako, jos 
kenkia organizmui. Tačiau kas šiais laikais 
nekenkia?“ 

Organizmui nekenkia, bet svoris krinta? 
Apie tai, ar esama tokių stebuklingų papil-
dų, kalbamės su klinikos “Dietos sistema” 
gydytoja dietologe Jūrate Dobrovolskiene.

EnErgijos  
— per kraštus
“Stebuklingoji “LiDa” buvo tai, ko man 
reikėjo. Svoris tirpo, vėl įtilpau į S dydžio 
drabužius. Jaučiausi graži ir laiminga, 
pagavo azartas lieknėti dar, dar... Ir ne 
tiek jau svarbu buvo, kad neužmigdavau 
naktimis, daužėsi širdis, tirpo kairė ranka. 
Atsipeikėjau tik tada, kai susmukau darbe 
ir praradau sąmonę”, – per LNK laidą 
“Valanda su Rūta” atviravo viena moteris, 
norėdama įspėti visas lengvatikes. Ar 
įspėjo? Vargu bau. Nes dauguma girdėjo 
tik pirmąją pasakojimo dalį. 

Nuo “LiDos” pradėjome tik todėl, kad šis 
preparatas ilgai buvo vienas populiariausių 
Lietuvoje. Toks ir liko, nors prieš porą metų 
juo buvo uždrausta prekiauti. Turgavietė-
se ar per pažįstamus jo ir dabar galima 
nesunkiai įsigyti. Jį dažniausiai minėjo ir 
mūsų apklausoje dalyvavusios skaitytojos. 
Liekninamųjų papildų, veikiančių panašiu 
principu kaip “LiDa”, yra daugybė. “Pre-
paratai, veikiantys centrinę nervų sistemą, 
yra pati seniausia ir, reikia pripažinti, veiks-
mingiausiai svorį mažinanti maisto papildų 
grupė, – sako gydytoja dietologė Jūratė 
Dobrovolskienė. – Jie suteikia energijos ir, 
išderinę gliukozės mažėjimo signalą, slopi-
na alkio jausmą, mažina skrandžio sulčių 
išsiskyrimą. Dažniausiai jie būdavo vartoja-

Kiekvieno kąsnio skaičiavimas, alinamos treniruotės, nuolatinis 
alkio jausmas, apsirijimo priepuoliai ir juos lydinti kaltė – visos, 
bent kartą bandžiusios mesti svorį, yra perėjusios šitą pragarą. 
Nenuostabu, kad išgirdusios apie lengvai ir  greitai sulieknėti 
padedančias piliules, iškart suklūstame:  „O gal pabandyti?“ 
Sonata Rašytė

mi aerozolių pavidalu: papurški į burną, ir 
alkio kaip nebūta. Tokių buteliukais nešinų 
moterų yra tekę matyti ne vieną.” 

Visapusišką poveikį “LiDai” suteikia 
sibutraminas. Jo yra ir kitame itin popu-
liariame papilde – “Reductil”. Beje, būtent 
dėl sibutramino per dopingo kontrolę įkliu-
vusi mūsų šokėja Edita Daniūtė prarado 
pasaulio sportinių šokių čempionės titulą. 
2010m. ši medžiaga buvo uždrausta, nes 
buvo nustatyta, kad ji gali išprovokuoti 
širdies ir kraujagyslių sutrikimų bei insultą. 

Na, ir kas? Negalima sibutramino – pa-
bandykime kofeino. Skamba visai nekaltai 
– juk šios medžiagos kasdien gauname su 
kava. Tačiau, gydytojos J. Dobrovolskienės 
teigimu, šių dalykų nereikėtų painioti – 
liekninamosiose piliulėse esantis kofeinas 
veikia kur kas stipriau, jis gali sukelti 
dehidraciją. Vienoje piliulėje esantys maž-
daug 2–3 g kofeino atstoja 8–12 skardinių 
energinio gėrimo. Ohajuje (JAV) metų 
mergaitė, prarijusi kelias mamos vartotas 
dietines piliules su kofeinu, vos neatsisvei-
kino su gyvybe: ją ištiko širdies priepuolis, 
plaučiuose prisikaupė skysčių – tik dėl to, 
kad laiku buvo sraigtasparniu nuskraidinta 
į ligoninę, mažylė liko gyva. 

Ypač pavojingas kofeinas kartu su sinef-
rinu. Danijos ir Švedijos specialistai, atlikę 
nacionalinį rizikos vertinimą, nustatė, kad 
maisto papildai su sinefrino ir kofeino 
deriniais kelia pavojų sveikatai. Deja, nors 
toksinis sinefrino poveikis nervų sistemai 
buvo patvirtintas, preparatų su juo galima 
įsigyti daugumoje sportui skirtais papildais 
prekiaujančių interneto svetainių. 

Panašūs ir papildai su efedrinu. Jie sti-
muliuoja centrinę nervų sistemą, didina 
adrenalino koncentraciją kraujyje, greitina 
medžiagų apykaitą ir slopina apetitą, bet 
taip pat didina kraujospūdį  ir sukelia rimtų 
širdies veiklos sutrikimų. 

Painiavos atrodo daug – kas gali būti 
bendra tarp geros nuotaikos, mažėjančio 
svorio ir širdies smūgio? Viskas labai pa-
prasta: dauguma uždraustųjų medžiagų 
yra priskirtos prie pirmosios kategorijos 
prekursorių, o prekursoriai yra narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų pirmtakai. 
Tarkim, sibutraminas savo struktūra labai 
primena amfetaminą. Nors šias piliules 
vartojančios moterys yra įsitikinusios, kad 
noras skraidyti kyla tik dėl palengvėjusio 
kūno, iš tiesų tokius pojūčius sukelia 

Manai, 
liekną kūną 
verta įsigyti 
sveikatos 
kaina?
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narkotinis šių papildų poveikis. Irzlumo 
priepuoliai, nerimas, nemiga, nemotyvuo-
tas pyktis – tai kita medalio pusė. Viena 
portalo apklausoje dalyvavusi mergina 
atvirai pripažino dėl “grožio” piliulių išsi-
skyrusi su vaikinu, mat tapo tokia isteriška 
ir nesukalbama, kad šis, tėškęs: “Stora tu 
man patikai labiau!”, trenkė durimis ir išėjo. 
Tai privertė merginą atsitokėti. O jeigu ji 
nebūtų sustojusi? Išsekimas, silpnumas, 
drebančios rankos ir net mirtis – štai kas 
jos laukė. Kai nieko nevalgai ir gamini tiek 
energijos, vidinės baterijos išsieikvoja grei-
tai. Varšuvoje gyvenusią 20-metę Martiną 
liekninamosios piliulės “DNP Burner” į 
kapus nuvarė vos per 8 dienas. 

Tai Tik žolytės
“Preparatus su sibutraminu sunku va-
dinti papildais, – sako gydytoja dietologė 
J.Dobrovolskienė. –  Tai – į papildą įdėti 
vaistai, o vaistų vartojimą turi koordinuoti 
gydytojas. Kita vertus, tai, jog preparatas 
yra žolinės kilmės, anaiptol nereiškia, kad 
jis yra nepavojingas. Jokia paslaptis, kad sti-
priausių nuodų randama būtent gamtoje, jų 
esencijos išgaunamos iš augalų ir gyvūnų. 
Blogiausia, kad dauguma gamtinės kilmės 
medžiagų yra mažai ištirtos. Vaistai tikri-
nami ne vienus metus, kol patenka į rinką. 
To negalima pasakyti apie žolinius prepa-
ratus. Kaip veikia dauguma “stebuklingų” 
žolių, ypač atvežamų iš Rytų, dažniausiai 
nežinome. Kad tikrai veikia, neretai iš-
girstame tik po sunkių apsinuodijimų ar 
mirčių. Nunešęs tokį papildą į laboratoriją 
negali tikėtis, kad ten tau pasakys, kokių 
sudedamųjų dalių jame yra: turi tiksliai 
žinoti, ko ieškai, antra vertus, gali nebūti 
reikiamų reagentų, padedančių tai aptikti.”

Žolė žolei nelygu, tad visus žolinius pre-
paratus priskirti prie vienos grupės būtų 
neteisinga. Štai efedrinas išgaunamas iš 
stepėse bei dykumose augančio efedros 
krūmo, o sinefrinas – tai karčiavaisių 
apelsinmedžių ekstraktas. Bet esama ir 
visai nepavojingų, žolių bei vaisių pagrindu 
sukurtų, priemonių. “Alkio jausmą galima 
slopinti ir neveikiant centrinės nervų 
sistemos, per gliukozės ir angliavandenių 
apykaitos sistemą, – pastebi Jūratė Dob-
rovolskienė. – Tokio poveikio yra įvairūs 
rūgštiniai preparatai. Populiariausios 
Lietuvoje – obuolių sidro kapsulės. Kai 
kurios moterys geria tiesiog actą arba 

reiškiniai – nelabai malonūs. “Neretai 
nutinka, kad išmatos nevalingai pasišalina 
su oru, toks purslojimas tepa kelnaites, tad 
kai kuriems pacientams tenka vaikščioti su 
įklotais. Dažnai pasitaiko vidurių pūtimo, 
nevalingo dujų pasišalinimo”, – atskleidžia 
gydytoja tai, ką dauguma nutyli. Pasak 
jos, vaistus su orlistatu reikėtų vartoti 
prižiūrimiems gydytojo, būtina laikytis 
dozavimo rekomendacijų ir stebėti orga-
nizmo pokyčius. 

Švelniau veikia chitosanas, išgaunamas 
iš vėžiagyvių odelių. Teigiama, kad turėda-
mas teigiamą elektrinį krūvį, jis pritraukia 
neigiamą krūvį turinčias medžiagas, tokias 
kaip riebalai ir tulžies rūgštys, ir taip 
sutrikdo jų pasisavinimą. Taip veikia visi 
skaidulų (ląstelienos) turintys papildai – su 
sėlenomis, sėmenimis, augaline celiulioze 
ir pan. Užpiltas dideliu kiekiu vandens, 
šis ne itin maistingas balastas išsipučia 
ir užpildo skrandį, apgaudamas alkio re-
ceptorius. Be to, ląsteliena yra vadinama 
žarnyno šluota, tad neretai tokie papildai 
naudojami ir organizmui valyti, nes kar-
tu su ja pasišalina nesuvirškinto maisto 
likučiai. “Ilgųjų grandinių angliavande-
niai ilgai tirpsta, lėtai virškinami, turi 
mažai kalorijų ir geba prijungti prie savęs 
laisvąsias riebalų rūgštis, taigi yra labai 
patogūs linkusiems persivalgyti, – teigia 
J.Dobrovolskienė. – Vis dėlto sveikiau ir 
naudingiau vietoj papildų vartoti vaisius ir 
daržoves, su jais bent jau gausime būtinų 
vitaminų ir mikroelementų. Daug ląste-
lienos turi ankštinės kultūros, obuoliai, 
slyvos, kriaušės, viso grūdo košės.” Gydy-
toja įspėja, kad vartojant šio tipo papildus 
reikia gerti itin daug skysčių, nes jie tarsi 
kempinė sugeria visą vandenį ir išsausina 
organizmą, dėl to pasikeičia kalio bei 
natrio pusiausvyra ir gali sutrikti širdies 
ritmas. Kai kuriems gali prasidėti viduria-
vimass. “Ne visais atvejais riebalai yra toks 
blogis, kad juos visus reikėtų šalinti. Yra tik 
riebaluose tirpstančių gyvybiškai svarbių 
vitaminų, riebalai dalyvauja hormonų 
gamyboje, tad drastiškai sumažinus jų 
kiekį gali sutrikti lytinės funkcijos”, – įspėja 
gydytoja J.Dobrovolskienė.  

aukiT, raumenys!
“Aš tikiu tik senais gerais metodais – spor-
tu ir sveika mityba. Man šie būdai padeda, 
– rašo Marija. – Išėjusi iš sporto salės, nors 

ir pavargusi, esu geros nuotaikos, o kai at-
sisakiau visokio šlamštmaisčio, ir sveikata 
pagerėjo. Reikia tik protingai viską daryti, 
turėti labai daug noro, šiek tiek valios, ir 
daug kantrybės.“ 

Receptas sveika mityba + fizinis akty-
vumas = tobulas kūnas išties jau yra toks 
pabodęs, kad nė kartotis nesinori. Nors ir 
neblogai atrodo ant podiumo, realybėje 
perkarusios anorektikės anaiptol nėra labai 
populiarios – kur kas labiau akį traukia 
dailūs raumenukai, liudijantys apie sporto 
salėje praleistas valandas. Tik neapsigauki-
me – ne visada tie raumenukai yra uždirbti 
vien sūriu prakaitu. Tobulos figūros ma-
niakės į pagalbą mėgsta pasitelkti papildus, 
skirtus sportuojantiesiems. Juose yra 
daug naudingų dalykų – kalcio, magnio, 
chromo (šis aktyvina medžiagų apykaitą, 
subalansuoja gliukozės kiekį kraujyje ir 
mažina saldumynų poreikį), – bet dažnai 
pasitaiko ir jau minėtųjų narkotinio povei-
kio ingredientų: sinefrino, kofeino ir pan. 
Daugiausia strėlių sulaukia vartojantieji 
papildų su anaboliniais steroidais, arba, 
kitaip tariant, hormonais – šie skatina rau-
menų masės augimą spartindami ląstelių 
dalijimąsi ir baltymų sintezę. Apie jų žalą 
prirašyti tomai. Mums įdomiau tai, kad 
pakenkti gali ir iš pažiūros visai natūralūs 
bei nepavojingi papildai. “Sportuojantie-
siems skirtuose papilduose beveik visada 
yra L-karnitino – šios medžiagos visaval-
giai žmonės pakankamai gauna su mėsa, 
pienu, kiaušiniais ir kt. Per didelis jo kiekis 
didina blogojo cholesterolio koncentraciją 
ir kelia aterosklerozės riziką. Kituose pa-
pilduose yra aminorūgščių, ypač populiari 
konjuguota linolio (omega 6) rūgštis. Tai 
padeda didinti raumenų masę, bet kad 
organizmas papildomą šių įvairių me-
džiagų kiekį galėtų pasisavinti, sportuoti 
reikėtų nuolat – kasdien ne mažiau kaip 
po 1,5 val. O jei kokia moteriškutė tik 
kojas porą sykių per savaitę pakilodama 
kasdien geria sportininkams skirtų papil-
dų, įvyksta perdozavimas, apkraunamos 
kepenys. Yra buvę atvejų, kai šių papildų 
vartojimas sukėlė toksinį hepatitą”, – įspėja 
J.Dobrovolskienė. 

Beje, ar pastebėjai – daugelio papildų 
anotacijose nurodoma, kad jie veiks tik 
derinami su sveika mityba ir sportu. O gal 
panašų efektą pasiektume pabandžiusios 
vien pastaruosius? COSMO

vartoja papildus su acto (etano) rūgštimi, 
spanguolėse randama benzoine rūgštimi 
ir pan. Sveikiems žmonėms saikingai 
vartojami šie preparatai nėra pavojingi, 
bet reikėtų turėti omenyje, kad rūgštis 
provokuoja virškinimo sistemos problemas, 
gastritą, kepenų policistitus.” Šie preparatai 
nelabai pavojingi, bet ir nelabai veiksmingi: 
mokslinių studijų metu stebint kai kurių 
rūgščių vartojimą pastebėta, kad per 
metus riebalų masę jos padeda sumažinti 
tik 1–2kg. Maža to, pastebėtas kai kurių 
rūgščių žalojantis poveikis kepenims. 

Aitriosios paprikos, paprastosios trūka-
žolės, vaistiniai smidrai, dilgėlės, gyslo-
čiai, salierai, kiaulpienės, artišokai, netgi 
čiobreliai – į liekninamąsias arbatas ar 
papildus dedama visokiausių gerai ži-
nomų vaistažolių ir daržovių! Kai kurių 
poveikis patvirtintas moksliniais tyrimais. 
Štai žaliojoje arbatoje esantys katechinai 
tikrai stimuliuoja medžiagų apykaitą – 
tai nustatė Kinijos Fudano universiteto 
mokslininkai. Tiesa, norint efekto reikėtų 
išgerti ne mažiau kaip 6 puodelius arbatos. 
Arba vartoti labiau koncentruotus papildus. 
Aitriosiose paprikose esantis kapsaicinas, 
pasak Žmogaus mitybos centro (UCLA) 
prie Kalifornijos universiteto, gali dvi-
gubai pagreitinti riebalų deginimą. Vis 
dėlto didesnės dalies žolių poveikis labiau 
remiasi prielaidomis nei tyrimais ir, pasak 

J.Dobrovolskienės, yra panašus kaip švęsto 
vandens. Daugumos tokių papildų veikimo 
principas – palyginti paprastas: jie skatina 
išsiskirti šlapimą (taigi, svorio netenkame 
vandens sąskaita) arba laisvina vidurius (ar 
gali būti geresnė lieknėjimo priemonė nei 
nuolatinis viduriavimas?). Jei juos varto-
damos nepamiršime gerti daug  vandens, 
tiesiog išsivalysime žarnyną. Tiesa, per 
ilgai užsižaidus gali ištikti dehidracija arba 
pritrūkti būtinų maistingųjų medžiagų 
– o kaipgi kitaip, jei maistas išeina lauk 
nesuvirškintas! 

Į kovą su riebalais
Principas “Greičiau nešdinkis, kol nespėjau 
pasisavinti” – palyginti veiksmingas lieknė-
jimo būdas. Tačiau dietologai su žolytėmis 
įprastai nežaidžia. Itin nutukusiems pa- 
cientams atsikratyti svorio jie padeda skyrę 
vaistų su orlistatu. Šis vaistas pasaulinėje 
farmacijos rinkoje oficialiai patvirtintas ir 
registruotas, tiesa, rekomenduojamas tik 
labai nutukusiems pacientams. “Orlistatas 
prisitvirtina prie riebalus virškinančių 
fermentų (lipazių) ir trukdo pasisavinti 
suvalgyto maisto riebalus, šie nesuvirš-
kinti pašalinami iš organizmo, – sako 
J.Dobrovolskienė. – Jei maistas liesas, 
nebus ką ir surišti, tad tokiu atveju šie 
papildai poveikio neturės arba šis pasireikš 
ne visai pageidaujamai.” O tie šalutiniai 

 “Esu bandžiusi “LiDa”. Buvo ne-
kas: širdies permušimai, žvaigždutės 
akyse, bemiegės naktys. Ir, beje, svorio 
numečiau vos vieną kilogramą. Ge-
rai, kad laiku išmečiau jas į šiukšlių 
dėžę”, – Aistė.

 “Jeigu visokios lieknėjimo piliulės 
padėtų, nebūtų žemėje apkūnaus 
žmogaus. Gaila, kad tik dabar tai 
supratau, kai išleidau joms krūvą 
pinigų. Tik sportas ir sveikas maistas 
padės pasiekti norimų rezultatų, tikrai 
ne piliulės”, – B.

 “Porą savaičių vartojau papildus 
su skaidulomis. Jausmas nekoks – at-
rodo, lyg pilvas būtų pilnas nevirški-
namos medienos, visą laiką kaupėsi 

aš Tai bandžiau!
dujos (kartais nevalingai pasišalin-
davo, būdavo žiauriai gėda), o akys 
vis tiek norėjo normalaus maisto”, 
– Edita.

 “Aš turiu pilną patalynės dėžę 
liekninamųjų tablečių, kasdien valgau 
po saują užkąsdama picom”, – A.

“Nebuvo nei noro, nei laiko spor-
tuoti, o apetitas – žvėriškas, su per-
sivalgymo priepuoliais. Nereikėjo 
net visos pakuotės išgerti, rezultatas 
atsirado: nenorėjau ėsti – tik normaliai 
pavalgyti. Per metus numečiau 10 kg, 
vėliau – dar 5 kg. Nemanau, kad tai 
blogas lieknėjimo būdas. Viską reikia 
daryti su saiku ir pirkti tik Lietuvoje 
registruotus preparatus”, – Laura.

Štai ką apie papildus mano cosmopolitan.lt skaitytojos.


