
      Felejtsd el a túlsúlyt!  

                  Harkály László és Harkály Vanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 
 
 
 
 
 
                                      Lemondó nyilatkozat. 

 

Ennek a kis könyvnek a célja, hogy inspiráljon, és mutasson egy utat, ez 
az út az én személyes tapasztalatom. Ez a kiskönyv nem gyógyítás 
céljából jött létre, és nem ígér semmilyen betegségből való gyógyulást. 
Ez az én személyes tulajdonom, nem lehet másolni részeket, vagy az 
egészet, és terjeszteni.  

Másolása szigorúan tilos! 
© Harkály László Egészségténer. 
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Harkály László Egészségtréner 70 éves háromszoros magyar erőemelő 

bajnok. 
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Egy pár mondatban, hogy ez mit is jelent, miért csinálom. Néhány 
évtizeddel ezelőtt nagyon rossz testi állapotba kerültem, szív, ízület, és 
egyéb problémák. Az orvosok nem tudtak rajtam segíteni, sőt azt 
mondták van néhány évem és vége. Ebbe egyáltalán nem egyeztem 
bele, kitartó kemény munkával, tanulással, és nagy elhatározással, 
rendbe raktam a testem. Háromszoros erőemelő bajnok lettem 58-59, és 
60 éves koromba, így megcáfolva az orvosok jóslatát, meddig lehet 
élnem. Kellett egy nagy életmódváltás! Kifejlesztettem az Új Élet 
programot, amibe beleraktam az összes tapasztalatom, tudásom, ezzel 
a programmal nagyon sok embernek segítettem megszabadulni 
különböző nemkívánatos problémáktól. Akik csinálják az Új Élet 
programom, azoknak eredményeik vannak, és leírják a pozitív 
tapasztalataikat. Nagyon sok emberrel találkozom, különböző problémáik 
vannak, de egy majdnem mindig közös, és az egyik legzavaróbb, ez a 
túlsúly, ezért írtam néhány inspirálót a fogyással kapcsolatban. Az Új 
Élet programommal a teljes tudást megkapod, hogy erőlködés nélkül 
könnyedén le tudj fogyni. Jó olvasást, és sok sikert!  

 

Több video info ki vagyok - https://www.egeszsegtrener.hu/rolam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/rolam


 

Háromszoros erőemelő bajnok lettem 58-59, és 60 éves koromba, így 

megcáfolva az orvosok jóslatát, meddig lehet élnem. 

 
 



Túlsúly 
 

 
 

Te úgy érzed, hogy megszabadulhatsz a súlyfeleslegtől? 
Minden diétát kipróbáltál, de a súlyod továbbra is ingadozik? 
Nehéz normális, boldog életet élni, ha nem érzi jól magát az ember! 
Fáradt, energia nélküli vagy, és nem tudsz dolgozni vagy sportolni. 
Hogyan tudod kordában tartani a kilóidat? 
Mindig ellenőrzés alatt kell tartanunk a testünk. 
Nem lehet, megengednünk, hogy egyszer felfelé, és egyszer lefelé 
menjen a súlyunk az állandó ideális testsúly elérése érdekében! 
És hogyan lehet kijutni a hamis információk és a több száz nem működő 
fogyás elleni termék útvesztőjéből? 
Igen, az optimális testsúly az Te számodra is lehetséges. 
 
Létrehoztam egy speciális programot, nézd meg az Új élet program 
videót! 
 
https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 
 
 
Megnézheted, hány embernek segítettem, ki mennyi kilótól szabadult 
meg 
. 
https://www.egeszsegtrener.hu/referenciak/ 
 

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/
https://www.egeszsegtrener.hu/referenciak/


A VÍZ. 

 

 

A vízről szinte mindenki tudja, hogy H2 O, és szüksége van testünknek a 

vízre. A víz maga az élet! A víz akár egy kincsesláda! Testednek 

hihetetlen szüksége van rá! A test 70 % a vér 94-96 % víz! Csak és 

kizárólag a víz képes kimosni minden salakanyagot a sejtjeinkből, ezáltal 

nagymértékben beindul a fogyás. Testünk akkor működik a legjobban, 

amikor nincs rajtunk plusz kiló, amik salakanyagok. A plusz kilók, 

megkeserítik az életünk, azt hogy esztétikailag sem a legszebb egy 

túlsúlyos személy, van, akit zavar, van, akit nem zavar. Sajnos ez 

viszont tény, hogy aki túlsúlyos annál a felmérésemnél mindig kiderül, 

van 3-4 féle testi problémája, de némelyikről nem is gondolja, hogy az 

testi probléma, pedig ezek a jelek már mutatják, hogy a testen belül 

valami nagyon nem jól működik. A nagy többség akkor figyel fel, amikor 

már van valamilyen súlyosabb baj. Ennek nem kell így lennie, a víz 

nagyon sok mindenben segít. Az Új Élet programommal gyorsan 

elérheted a kívánt súlyod, úgy hogy közben az erőnléted megnövekszik. 

 

Több video- Nincs titka a jó testi állapotnak. 

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/


Smoothie, ami magyarul zöld turmix!  

 

 

Mi is ez valójában? 

Egy speciális turmixgéppel összeturmixolunk gyümölcsöket, és zöld 
leveleket. A zöld levelekben benne van minden tápanyag, ami a tested 
működéséhez szükséges, nincs semmilyen más ételcsoport, ami ugyan 
azt tudná, mint a zöld levelek. A természetben élő növényevő állatok 98 
% zöld leveleken él, és hozzájut minden tápanyaghoz, és egy sem 
kövér. Nem mondom, menj ki legelni, de javaslom, igyál minél több zöld 
turmixot. Nagymértékben megkönnyíti, és gyorsítja az ételfogyasztásod, 
ki tudod váltani legalább egy hagyományos étkezésed. Nagymértékben 
segít a fogyásban, és közben megnöveli az energiaszinted!  

Az Új Élet programom követőjénél látványosan bekövetkezik a fogyás! 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/uj-elet-program/ 
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Sport!  

 

 

 

A sportról nagyon sok mindent leírtak már, hogy ezért, meg azért jó, és 
kell a testünknek! Az én jelmondatom: sport nélkül nem lehet 
egészségesnek lenni, és nem lehet meggyógyulni! Miért? Mert a 
méreganyagok nem ürülnek ki mozgás nélkül! Mert egyszerűen a 
mozgás tart életben minket! Figyeld csak! Nézz meg egy kisgyermeket, 
egésznap szaladgál, és mit mondunk rá: tele van élettel! Nézz meg egy 
idős embert, alig mozog, és mit mondunk rá: alig van benne élet! A 
túlsúlyos nem mozog, ugyan az, mint az öregember: alig van benne élet! 
Érted már miért mondom, hogy sportolj? Sportolj, hogy legyen benned 
élet! Az Új Élet programmal egy új életet adok, és a fogyás 
nagymértékben bekövetkezik! 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/referenciak/ 
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Tudni szeretnéd, hogyan lehet egyszerűen, és gyorsan fogyni? Nem 
tudod, hogy hogyan kezeld ezt a problémát, amivel hosszú ideje 
küzdesz? Tudni akarod melyik sport a legjobb Neked? Mit kell enned, 
innod, hogy gyors eredményed legyen? Tudni szeretnéd, miért nem 
tudsz lefogyni? Egy hihetetlen lehetőséget adok Neked.  

Regisztrálj itt egy tízperces telefonos tanácsadásra, hogy segítsek 
megoldani a testi problémád!  

https://www.egeszsegtrener.hu/kontakt/  

 

 

 

Kapcsolat  

Harkály László  

Email harkalylaszlo@egeszsegtrener.hu  

Telefon +36 30 9914 190  
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Bónusz 

 

Itt van két egészséges zöldturmix recept!  

Málnás, banános  

Egy marék málna  

Egy banán  

Két teáskanál szűz kókuszolaj  

Kb.6-8 dkg spenót  

3-4 dl víz  

Turmixold meg egy speciális turmixgéppel tölsd ki egy pohárba, és szórd 
meg ízlés szerint egy kis őrölt fahéjjal.  

Egészségedre!  

  

 



Szeder, almás zöldturmix recept!  

 

Kétmarék szeder  

Kétmarék mángold  

Két karika citrom  

5-6 levél menta  

1db alma  

1 db banán  

3-4 dl víz  

Turmixold meg egy speciális turmixgéppel tölsd ki egy pohárba, és szórd 
meg ízlés szerint egy kis őrölt vaniliával.  

Egészségedre!  

 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/ 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/


 

 

Magyar erőemelő bajnok! 

70 éves 

 

https://www.egeszsegtrener.hu/kapcsolat/ 

https://www.egeszsegtrener.hu/kapcsolat/

