
Вашиот водич за здрава исхрана

Грижа за исхраната 
со Allurion

Советите во оваа брошура ги содржат општи насоки  базирани на најдобрите досегашни искуства. 
За специфични прашања и насоки, ве молиме консултирајте се со вашиот лекар или нутриционист. 
Брендовите споменати во оваа брошура пришаѓаат на нивните компании и се искористени само како 
примери. 
Пациентите можат да користат други брендови кои ќе им бидат посочени од страна на нивниот лекар или 
нутриционист.

Програма
Allurion





Оваа програма го инкорпорира балонот на  
Allurion – алатка дизајнирана да Ви овозможи 
„одмор од гладот“, давајќи Ви го потребното 
време да создадете нов пристап и рутинa  во 
Вашиот  животен стил. 

Заедно со оваа алатка, клиничкиот тим ќе Ви 
помогне да идентификувате кои од елементите 
од Вашиот животен стил сакате да се променат 
и ќе Ви ја понудат целосната поддршка во 
имплементацијата на овие промени.

По апликацијата на балонот ќе работите заедно 
во изнаоѓањето нови стратегии кои ќе Ви 
помогнат да го одржите новиот, поздрав 
животен стил.

Оваа програма за поддршка и грижа која ја 
добивате заедно со балонот на Allurion e клучнa  
во остварувањето на вашите долгорочни цели.

Вовед
Добредојдовте во Програмата на Allurion гастричниот балон– 6-
месечен пакет за третман во 3 фази, дизајниран за Ваша поддршка 
во промените на животните навики со цел намалување на телесна 
тежина и поздрав начин на живот.



Десетте совети за 
успех на Allurion



1. Не правете го ова сами... пронајдете го Вашиот тим за
поддршка
За успех во промената на навиките и однесувањето потребен е тимски пристап. 
Од применување на советите и поддршката на клиничкиот тим до споделување 
на постигнувањата со пријателите и семејството. Иако понекогаш и нашите 
најблиски и најмили можат да ни ја саботираат диетата и новиот животен стил 
без да го забележат тоа, тие исто така се најдобрата потпора. Токму тие ќе ви 
помогнат да ги остварите Вашите поставени цели доколку разговарате со нив и 
ги вклучите во Вашиот пат.

Исто така можете да побарате од Вашиот клиничар да Ве поврза со Allurion  
другар – а тоа е некој друг кој има аплицирано  Allurion гастричен балон во 
сличен период како и Вие, така што можете да бидете взаемна поддршка и да 
разменувате искуства и совети.

2. Бидете реални за поставените цели
Мапирањето на она што точно сакате да го постигнете и зошто ќе Ви помогне да 
го задржите фокусот. Тоа би можело да биде облекувањето на Вашиот омилен 
фустан, намалувањето на болката во колената или намалувањето на потребата 
од лекови кои ги користите за контрола на некое хронично заболување (пр. Тип 2 
дијабетес).

Што и да е целта, споделете ја со Вашиот тим и направете план за да ја 
постигнете. Колку е подетален и поспецифичен Вашиот акционен план, толку е 
поголема веројатноста дека ќе се придржувате кон него и ќе ја постигнете целта.

За многу луѓе, постигнувањето на одредена цел предизвикува чувство на 
задоволство и многу бргу прераснува во зависност.

3. Поставете краткорочни и долгорочни цели
На пример, краткорочна цел може да биде да успеете да ја замените 
претпладневната ужинка со парче овошје оваа недела, додека долгорочната цел 
може да биде да изгубите 12 килограми во рок од наредните четири месеци. Ова 
значи дека ако ја постигнете целта, можете да поставите понатамошни цели кои 
ќе овозможуваат континуиран прогрес.

На поставените цели гледајте како дестинација на која сакате да стигнете, но за 
сето тоа одредете временска рамка.



4. Променете ги навиките
Најважна цел во шеснаесетте недели од периодот на поставување е да се 
создадат нови навики. Формирањето на навиките се случува кога една иста 
акција ја повторувате во тек на еден временски период. Ова предизвикува 
активностите да преминат во автоматски или како Ваша втора природа а 
напорот да ги постигнете се повеќе се намалува.

Колку е поедноставна целта, поверојатно е дека ќе премине во навика. Како 
пример за ова е секогаш да имате спремно исечкано јаболкои по јадењето на 
чинија житарки, или секогаш нарачувајте дополнителна салата кога вечерате 
во ресторан со цел да се заситите и да конзумирате помалку од останатата 
храна.

5. Јадете поздрава храна
Можеби ќе треба да промените дел од Вашите дневни навики. Тука би 
спаднале работи од Вашата средина, од домот или вашето работно место, 
честотата на земање ужина, начинот на готвење или честотоата на физичка 
активност.

Не е потребно да правите огромни промени одеднаш кога се однесува до 
исхраната и не морате да ги менувате сите навики истовремено. Најдоброе е 
да поставите мали остварливи цели и промените да се случуваат постепено. Со 
тек на време тие мали промени ќе направат огромна разлика во вашето 
здравје и ќе Ви помогнат да ја одржите телесната тежина по предвидената 
загуба. 

6. Планирајте однапред
Планирањето однапред е клучен дел од одржувањето на траекторијата. 
Можете да планирате на дневна или на неделна основа. Во плановите 
предвидете какви оброци ќе имате, каква ќе биде ужинката, во кое време и во 
кои количини. Ова ќе Ви дозволи однапред да приготвите оброци и во голема 
мера ќе Ви олесни во изборот на храна во моментот кога ќе имате потреба. 

Набавете ги состојките кои ги имате предвидено за периодот. Со тоа ќе 
избегнете лош избор  кој се однесува на тоа што ќе го внесете како храна.



7. Следете го напредокот
Важно е да го следите изборот на храна кој го правите, нивото на физичка 
активност, промените телесната тежина и процентот на телесни масти. Ова ќе 
овозможи да ги забележите промените и со тек на време и со Вашиот тим да 
ги увидите  потешкотиите доколку се појават во некој стадиум од овој процес.

Исто така, на располагање се и неколку алатки да го следите прогресот, како 
што е Allurion вагата за мерење телесна тежина и телесни масти која е 
поврзана со апликација преку која ќе бидете во комуникација со Вашиот тим, 
а оние кои преферираат хартија и пенкало ќе добијат дневник каде ќе ги 
пишуваат своите забелешки. 

8. Следете ги емоциите
Следењето на емоциите е многу важно и ќе ви помогне, пограј гладот, да ги 
идентификувате другите причини кои Ве тераат на внесување храна. Може да 
биде досада, тага или стрес. Препознавањето на  овие тригери може да  Ви 
помогне во составувањето на план за  да ги контролирате овие емоции на 
поздрав начин. 

Направете листа на техники кои ќе Ви го одвлечат вниманието кога ќе Ви стане 
досадно или некои смирувачки активности во моментот кога ќе почуствувате 
желба за храна. 

9. Не заборавајте да се наградите и да прославите
На сите нам ни е потребна награда или во спротивно добиваме чувства на 
депримираност и отфрленост, а тоа доведува до откажување. Многу од нас за 
награда и прославување користат храна и пијалоци, и токму тоа може да биде 
причината за побавно губење на тежина.

Направете листа на награди кои не содржат храна и од која можете да 
избирате во ситуациите на нова победа или остварена цел. Ова едноставно 
може да биде списание кое го сакате или посакуван одмор. 

10. Нека биде едноставно
Колку е поедноставен планот, толку е поголема веројатноста за успех. Ништо 
не е напишано на камен, па да не може да се промени. Индивидуализирајте 
ги работите до мера која Ви одговара Вам



Подгответе се за баланот 

1. Неколкуте недели пред поставувањето на балонот се
совршена можност да почнете со промените во исхраната
со цел да се осигурате дека сте спремни за негова
апликација.
Ова вклучува јадење според одреден план:
-однапред планирајте го времето на оброкот, видот и
ужинките во меѓувреме.
-Јадете седнати и фокусирани на храната.
-Јадете бавно и убаво џвакајте ја храната
-Поделете го јадењето и пиењето со тоа што ќе се напиете
по неколку голтки пред и после јадењето.
-Прекинете со јадење во првиот момент кога ќе се осетите
полни.

2. Доколку поседувате паметен телефон, симнете ја
апликацијата на Allurion. Апликацијата ќе се поврзе со
вагата која ќе ја добиете и ќе Ви овозможи следење на
прогресот.

3. Преку водство од страна на Вашиот доктор, почнете да
земате антацидни препарати на две недели пред
поставувањето на балонот. Исто така земете анти еметици
кои ќе Ви бидат препишани од страна на медицинските
професионалци (најчесто вечерта и утрото пред
поставување).

Прва фаза
(месецот пред поставување до 
денот на поставување)



4. 24-48 часа пред поставувањето на балонот потребно е да
бидете добро хидрирани. Зголемете го внесот на течност на
најмалку 2 литри на ден.

5. на 10-12 часа пред поставувањето на балонот оралниот
внес мора да го ограничите само на бистри течности, а ќе
биде потребно комплетно да престанете на 2 часа до
поставувањето.

На денот на поставувањето на балонот
Многу е важно да не внесувате храна утрото на денот на 
поставување на балонот, но можете да внесувате вода. 
Исто така, прифатливо е и чај со една или две кафени 
лажички мед. Внесувајте течност до 2 часа пред 
поставување. Не носете украси околу  вратот, кармин или 
сјај за уста на денот на поставување бидејќи  украсите-
ланчиња може да влијаат  на снимањето додека карминот 
или сјајот за уста може да се залепат на капсулата.

Со чаша вода ќе ја проголтате капсулата со балон, 
прикачена на тенко цевче. Докторот ќе ви направи РТГ со 
цел да ја провери локацијата пред да го наполни со вода. 
Дури и ако не можете да го голтнете, докторот може да 
употреби тенка жица за да Ви помогне. Со овие прирачни 
средства речиси сите пациенти се во можност да ја голтнат 
капсулата. 

Кога балонот е на место и наполнет со вода, докторот ќе 
направи уште една РТГ снимка со цел да ја потврди 
неговата локација. По тој момент треба да ја забележите 
првата тежина на вагата и преку апликацијата да ги 
споделите информациите со Вашиот нутриционист. 



Во тек на првата недела постепено треба да ја менувате конзистенцијата  
на храната одејќи од по мека кон по тврда следејќи ги следниве 4 степени:

Прв степен – Бистри течности (прв ден)
• Во првите 24 часа најдобро е да се задржите на бистри течности додека

гадењето кое го чувствувате ќе биде најизразено. Исто така можете да
почувствувате грчеви во стомакот. Негазирана вода, цедени сокови, топла
бистра супа, хелбарни безкофеински чаеви, изотонични спортски напивки или
кокосова вода се добри избори за почеток.

• Избегнувајте млеко и кофеин првиот ден.
• Почнете со мали количини и постепено зголемувајте. Напивајте се мали голтки

на секои неколку минути дури тоа да е и една кафена лажичка течност. Многу е
важно да пиете и да ја зголемувате количината постепено.

• Ако Ви се јави повраќање, користете орални рехидрациони раствори или
изотонични спортски напитоци. Со нив ќе можете да ги надокнадите
електролитите и глукозата но ќе Ви помогнат и во самата хидрација.

• Течностите нека бидат на собна температура или лесно загреани ако
чувствувате стомачни грчеви.

• Доколку е изводливо, полека накачете го внесот на течност до 2 литри дневно
во текот на првата недела, особено ако времето е топло или живеете во област
со потопла клима. Оваа постапка понекогаш може да одземе повеќе од една
недела.

•
Втор степен – диета со течно пире
Ако после првиот ден, гадењето и повраќањето се намалени, можете постепено 
да вметнете погусти течности како шејкови, супи и јогурти. На почетокот нека 
бидат добро испасирани и течни и доколку организмот ги толерира, постепено 
згуснете ги. Ако промената во текстурата на исхраната Ви предизвика симптоми 
на гадење и повраќање, вратете се на бистри течности 24 часа со цел да се 
намали реакцијата и потоа обидете се повторно.

Втора фаза 
(првата недела до третиот 
месец)



Пример за оброци:

Појадок 125 мл млеко, кефир или 
протеински шејк 

Претпладне 125 мл обичен или восокопротеински јогурт

Ручек 2 супени лажици блендирано пилешко/месо/риба или 2 супени 
лажички пире од зеленчук блендирана високопротеинска супа.

Пред вечера 
половина филџан хомогенизирано овошје или 
восокопротеински јогурт

Вечера 

2 супени лажици блендирана риба/пилешко/месо + 2 
супени лажици пире или блендирана супа од леќа. 

Вечерата јадете ја до 19 часот а потоа избегнувајте 
премногу течности.

Добрите протеински шејкови треба да содржат околу 15-20 грама протеини 
со максимум 200 калории и 10 грама шеќери. Исто така може да набавите 
протеински прав без засладувач и додавајте го на дома приготвените супи 
или течни напитоци.
Дополнителни сугестии: 

-Обезмастени пијалоци (млеко, јогурт) без парчиња овошје
-Желатин без шеќер/желе и крем
-Хербален зелен чај, камилица, анасон без шеќер (можете да
додадете малку обезмастено млеко)
-Павлака со низок процент на масти или млечен намаз
-Супи (блендирани), можете да додадете било каков зеленчук,
компир, месо, пилешко, леќа
-Шејкови (ванила, чоколада, јагода)
-Овесна каша направена со обезмастено млеко



Трет степен – лесна диета (од трет до петти ден)
Ако добро ги толерирате густите течности и пирето, можете да почнете со 
додавање лесна храна. Потрудете се да ја задржите големината на порциите и 
да посветите доволно време на џвакање на секој залак. Повторно, доколку 
забележите дека гадењето и повраќањето повторно се јавуваат со лесната храна, 
вратете се на течности 24 часа пред повторно да се обидете со лесна храна.

Водич: 
-Диетата со лесна храна е направена од намирници кои се меки и се лесни за
џвакање и голтање. Храната може да биде сецкана, мелена, пасирана и течна.

.
.

-Користете садови за мерење со цел да ја следите големината на порциите.
-Џвакајте ја храната убаво, јадете бавно, и прекинете со јадење и пиење во 
првиот момент кога ќе почувствувате ситост.

Пример за оброци: 

Појадок – 125 мл. млеко, 15 гр. житарки со малку шеќер/
каша/2 парчиња двопек или 2 суви бисквити

Претпладне овошно пире или природен јогурт, 
125 мл. протеински шејк

Ручек 
Кајгана 1-2 јајца 2 супени лажици зеленчуково 
пире или 1 филџан бистра супа или мека риба 
готвена на пареа или 1 филџан грав или леќа 

Пред вечера 125 мл. јогурт и рака шумски плодови 

Вечера 
– 2 супени лажици сирење со ниска масленост + 2
супени лажици пире или болоњезе и макарони –
или месо лесно зачинето со кари и зеленчук

Додатни сугестии: 
• Вкупната количина на масло во текот на еден ден не треба да биде

повеќе од 20 гр.
• Во овој степен диетата може да варира од регион до регион и во

зависност од препораките на нутриционистот.



Четврт степен – Назад кон тврда храна (5-7)
Многу луѓе се враќаат на вообичаената тврда храна по 5-7 дена, но во некои 
случаи овој премин може да трае и по 2 недели. Ако добивате само стомачни 
грчеви без гадење и повраќање може да имате бенефит од враќањето на 
тврда или полутврда храна малку порано, бидејќи овие тегоби можат да 
бидат како резултат на глад и можат да бидат надминати токму со внесување 
тврда храна.
Откако веќе ќе се вратите на тврда храна, обидете се да влезете во ритам и да 
имате 3 оброци на ден и дозволете му на Вашето тело и балонот да определат 
дали има пореба од додатни оброци. Во секој случај, се препорачува да се 
додадат мали здрави оброци со цел да се задржи нивото на глукоза. 
Влегувањето во стабилна рутина е клучот кон одржување на овие навики на 
подолг рок. Работете со Вашиот тим со цел да ја изградите најприфатливата 
рутина. 

• Други насоки:

• Може да ви помогне доколку избегнувате листови од
зеленчуци во тек на првиот месец.

• Одржувајте адекватна хидрација.



Контролирање на симптомите



Гадење, стомачна болка и повраќање
Се смета за вообичаено доколку добиете гадење, стомачна болка и во некои 
случаеви повраќање во првите неколку денови од поставувањето на балонот. 
Ова се случува бидејќи желудникот не е навикнат да има балон. По 
апликацијата ќе Ви бидат дадени лекови со кои ќе ги смирите овие симптоми. 
• За да го смирите гадењето обидете се да мрдате и да се движите, дури и во 

оние моменти кога не чувствувате дека е најпогодно. Со тоа ќе помогнете
содржината од стомакот да помине во цревата. Исто така важно е да внимавате 
на големината на порциите.

• Дозволете си време додека внесувате храна, џвакајте го убаво секој залак, 
внесувајте меки, пасирани или блендирани намирници.

• Пијте во текот на целиот ден, но избегнувајте тоа да го правите со оброкот.
• Ако имате проблеми со одржувањето на хидрацијата во првите седум дена, 

контактирајте го Вашиот лекарски тим.
Ако промената на текстурата ги влошува симптомите, враќањето на течности во 
рок од 24 часа обично го решава проблемот. Ако симптомите се вратат 
подоцна, по недели или месеци, вратете се на течности 24 часа и контактирајте 
го Вашиот медицински тим. Постои веројатност за спроведување одредени 
иследувања за да се утврди причината за враќањето на симптомите. Секогаш 
контактирајте го Вашиот лекар доколку се појави нешто надвор од 
вообичаените симптоми.

Абдоминални грчеви
Ако имате само абдоминални грчеви без гадење и повраќање, може да Ви 
користи  преминот од течна кон полу-тврда или тврда храна малку порано од 
вообичаеното, бидејќи најчесто овие контракции се предизвикани од глад и 
можат да се решат со внес на потврда храна.

Констипација
Кога јадете малку, многу често може да се јави констипација. Одржувајте ја 
хидрацијата на високо ниво и вклучете во исхраната храна богата со растителни 
влакна; растителните влакна ги има во овошјето, зеленчукот, гравот, 
мешункастите растенија и житарките. Појавата на констипација во првата 
недела е нормално. Најчесто овој проблем се решава откако ќе се вратите на 
тврда храна, ќе го покачите нивото на внес на течности и физичката активност. 
Некои луѓе мислат дека лен или мелено ленено семе внесено со чаша вода го 
олеснува решавањето на констипацијата. Но мора да запаметат дека тоа 
истовремено значи зголемен внес на калории, така да, треба да се употребува 
само тогаш кога е потребно. Доколку имате потреба од лаксативи, разговарајте 
со Вашиот медицински тим за изборот на вистинските за Вашиот случај.



Рефлукс или киселини
Појавата на рефлукс или киселини може да биде проблем за време на 
носењето на балонот. Континуирано земајте ги антацидните лекови во тек на 
сите 4 месеци и внимавајте да не земете премногу наеднаш.  Јадењето доцна 
навечер или конзумацијата на газирани и пијалоци со кафетин можат да го 
влошат рефлуксот.  Исто така, ограничувањето на чоколадата, пеперминтот, 
алкохолот и киселата храна можат да помогнат во намалувањето на рефлуксот. 
Ако продолжи и понатаму појавата на киселини, разговарајте со Вашиот лекар 
за зголемување на дозата на антациди.  

Дехидрација 
Дехидрацијата за време на носењето на балонот може да биде како резултат на 
намален внес на течности и/или повраќање. 

• Дадете приоритет на внесувањето на доволно течности со цел да се одржи
хидрацијата водениот баланс. Целта треба да Ви биде 1.5-2 л. дневно.

• Следете ја бојата на урината: доколку стане темно жолта или портокалова,
има веројатност дека сте дехидрирани.

• Утринската урина треба да има светло жолта боја и да се прочистува во текот
на денот.

• Отсуството на урина во рок на 6 часа е знак дека внесот на течности е премал.
Најдобро е внесот на течности да го одржите според претходно направен
план: 500-700 мл. наутро, напладне и навечер.

• Не постои горна граница за количината на течности која е дозволено да се
внесе. Избегнувајте ледени пијалоци бидејќи тие можат да предизвикаат
гадење и грчеви.



Дали сте сигурни дека 
пиете доволно? 
8 знаци на лесна 
до средна дехидрација

Замор и 
поспаност

Главоболка
Плачење со малку 

или без солзи
Сува и 

леплива уста

Жед
Вртоглавица и 
зашеметеност

Намалено 
мокрење

Мускулна слабост 

Совети за превенција на дехидрација. 

Не чекајте да ожедните за да се напиете нешто. 

Пијте вода во текот на целиот ден.

Извор: Jéquier et al. Water as an essential nutriment: the physiological basis of hydratation. EJCN 2010, 64: 115-23





Задоволување на потребите од 
протеини 

Висок внес на протеини во моменти кога се намалува 
телесната тежина може да помогне во зачувувањето на 

телесната маса – тоа се мускулите и коските. 

Вашиот медицински тим ќе ви помогне да го одржите 
вистинското ниво на внес на протеини кое би било помеѓу 1 

и 1,5 гр. на кг. телесна тежина, во зависност од 
здравствената состојба, моменталниот начин на живот и 

нивото на физичка активност.



Важни информации за добра исхрана и убаво 
чувство со балонот на Allurion

Јадете бавно и џвакајте го добро 
секој залак. Направете пауза 
помеѓу секое голтање на храната со 
цел да процените дали имате  
чувство на исполнетост.

Не пијте заедно со 
оброците. Течност 
внесувајте пред и после 
јадење.

Внесувајте три главни оброка 
дневно и две ужинки. 

Размислете за земање на мултивитамини 
и минерални суплементи додека ја 
спроведувате програмата на Allurion со 
цел да компензирате за потенцијалните 
недостатоци, особено на оние нутритиенти 
кои недостигаат во вашата диета.

Престанете да јадете во моментот 
кога ќе забележите дека 
добивате рефлукс, надуеност или 
подждригнувате. Исто така не 
пушете пред јадење.

Избегнувајте газирани пијалоци, 
пијалоци со кофеин или со многу 
калории, вклучително и алкохол.

1-3 месеци



Не вечерајте доцна. Избегнувајте 
да легнете веднаш по јадењето и 
почекајте најмалку 2-3 часа пред 
заспивање.

Чувство на неудобност може да се 
појави кога се обидувате да заспиете и 
при легнувње настрана.Ова може да се 
подобри со подигнување на горниот 
дел на телото со неколку перници.

Спиењето на лева страна е подобро 
и ги намалува нелагодностите од 
балонот навечер.

Имајте физичка активност барем 30 
минути дневно. Разговарајте со 
Вашиот фитнес тренер да Ви посочи 
каков тип на активност му одговара 
на Вашиот животен стил. 

Праќајте ги информациите за 
телесната тежина на Вашиот тим 
барем еднаш неделно и секогаш 
имајте поддршка додека го одите 
овој пат. Ова е вклучено во Вашиот 
пакет и е важно за постигнувањето 
успех. 

Намалете ги порциите храна.

Protein

Fruits, veg & saladCa
rb

s

m

eat – fi sh – chicken – eggs – dairy – nuts –
 se

ed
s

carrots – peas – kale – berries – apples – green leavespo
ta

to
 –
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er

ea
ls 

– g
rains

Small bites
•

Stop when satisfied
•

Leave an hour before drinking
•

Small sips
•

Chew well



Одржување на телесната тежина и оптимизирање 
на ефектите за време на четвртоиот месец 

Некои луѓе забележуваат дека се навикнале на балонот по 
првите 2-3 месеци со што неговите ефекти не се премногу 
забележливи. Како секое друго патување, намалувањето на 
телесна тежина го добива своето плато по неколку месеци. 

Ако намалувањето на телесната тежина заостанува, постојат 
комбинации на терапии на кои може да сметате. Овие 
вклучуваат лекови, суплементи на база на растителни влакна 
или построга диета (како нискокалорична кето диета) и 
режими за физичка активност. Разговарајте за опциите кои се 
соодветни за Вас со Вашиот тим. 

Трета фаза 
(четврт месец и потоа)



Пасажа на балонот
Балонот се празни и поминува низ дигестивниот систем 
приближно по 16 недели. Но, ова време може да варира 
од 3 месеци до над 5 месеци. Во моментите кога ќе 
почне да се случува ова може да добиете стомачни 
грчеви или дијареа. Враќањето на лесна диета во 
времетраење од една недела може да Ви помогне да ги 
редуцирате овие симптоми. 

Многу пациенти нема да го забележат исфрлањето на 
празниот балон, а многу мал процент може да го 
повратат по неговото празнење. Иако ова може да биде 
стресно, до сега не се забележани несакани настани во 
процесот на исфрлање на балонот. По исфрлањето не се 
потребни дополнителни интервенции или мониторинг.  

Преминете со самодоверба кон нормалниот 
живот без балон

Нормално е да се чувствувате нервозни во однос на 
одржувањето на загубената  телесна тежина откако 
балонот ќе се исфрли. Разговарајте со Вашиот тренер и 
направете план за неколку недели кој ќе Ви ја зголеми 
самодовербата.

Клучот е во продолжувањето на рутината и одржувањето 
на структурата на навики која ја имате усовршено за 
време на неколкуте месеци. Ова значи да продолжите со 
истата храна, големината на оброците и фреквенцијата 
на јадење  и да ја одржите физичката активност. Ова ќе 
Ви овозможи да го продолжите успехот и да го одржите 
намалувањето на телесната тежина. Вашиот тим ќе биде 
со Вас и низ оваа транзиција. 



Балонот на Allurion е времено помагало за намалување на телесната тежина наменето за луѓе над 18 години кои се обезни со 
Индекс на телесна тежина (BMI) >27. 

Балонот  може да биде администриран само од медицински професионалци кои се обучени за неговата употреба. Балонот на 
Allurion  мора да се користи заедно со соодветна исхрана по претходно предвидена програма. Некои луѓе можеби не се во 
групата на која  може да  им биде аплициран балонот, а исто така неговата употреба не е одобрена во сите земји. Вашиот доктор 
ќе Ви земе детална анамнеза и ќе направи иследувања за да утврди дали сте соодветни за да го добиете помагалото. Многу е 
важно на докторот да дадете прецизна медицинска историја. 

Во ретко случаи, балонот на Allurion  може да бара ендоскопски  или други хируршки интервенции за отсранување. Ова не е 
комплетната листа на потенцијални компликации, за важни безбедносни информации отворете www.allurion.com/risk/
information/ 
За дополнителни информации обратете се кај Вашиот лекар кој ќе Ви посочи дополнителни материјали за продуктот, самата 
процедура и програмата.

Прочитајте повеќе на www.allurion.com




