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Zácaté rene
Opakujú sa stavy straty kontroly nad jedlom,
človek za krátky čas zje veľké množstvo jedla
– zvyčajne sladkého a mastného. Nedokáže
sa zastaviť. Po tejto epizóde prichádzajú
výčitky, ale bez fyzických kompenzácií. 
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Menán ími
Rovnako ako anorexia, prejavuje sa túžbou
po štíhlosti a strachom z priberania. Opakuje sa
však cyklus záchvatov prejedania a následnej
kompenzácie, kedy dochádza k zvracaniu,
cvičeniu či užívaniu preháňadiel. 
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Menán oxa
Prejavuje sa túžbou po štíhlosti a strachom
z priberania. Ľudia sa cítia byť menejcenní,
nedostatoční a telom omnoho väčší než
v skutočnosti sú. V snahe schudnúť sa
obmedzujú v strave. 
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Pshié cen
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Neboj sa vyhľadať pomoc.
Porozprávaj sa s rodičmi,
učiteľom či kamarátom. 

Alebo zavolaj na našu
bezplatnú linku pomoci
Chuť žiť na číslo:
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Každý 62 miú no ze
na následky porúch príjmu potravy
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