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Twoje dane 

  

Imię i nazwisko: Przykładowy wynik 

Wiek: 25 lat 
Zgłoszone problemy zdrowotne: lekka nadwaga 

Zgłoszony cel: redukcja masy ciała 
  

Twoje obecna dieta i jej konsekwencje 

  

I.Błędy zaobserwowane w sposobie żywienia 
• nieodpowiednia ilość posiłków- do 7 posiłków w ciągu dnia 
• duże objętości spożywanych posiłków 
• późne pory spożywania posiłków 
• alkohol w diecie - piwo będące dodatkowym źródłem energii i cukru 
• wysokie spożycie cukru z owoców 
• niewystarczające urozmaicenie diety- regularnie występujące kanapki z 

pieczywem niewiadomego pochodzenia 
• korzystanie z gotowych potraw- brak informacji o technikach kulinarnych i 

składnikach potraw- ryzyko nadmiernej kaloryczności posiłków 
• mała ilość kasz i produktów zbożowych z pełnego przemiału 
• pojawiają się produkty o niskiej jakości i wysokim stopniu przetworzenia- 

parówki, prażona cebula, gotowa kanapka 
• brak informacji o nawodnieniu w ciągu dnia 

  

II. Objawy związane z popełnianymi błędami 
• regularny, stopniowy przyrost masy ciała 
• ogólne objawy stopniowego pogarszania perystaltyki jelit i zwalniania pracy 

przewodu pokarmowego- uczucie wzdęcia, zaparcia/ biegunki 
• brak efektów redukcyjnych mimo wprowadzonych dotychczas zmian 

żywieniowych 
• brak efektów redukcyjnych mimo wprowadzanej dodatkowej aktywności 

fizycznej 
• częste uczucie zmęczenia w ciągu dnia 
• ospałość 
• obniżenie wydolności organizmu podczas wysiłku fizycznego 
• zawroty głowy 
• zaburzenia koncentracji 
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III. Możliwe konsekwencje zdrowotne w przyszłości 

• możliwe zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej  
• spadek metabolizmu 
• zwiększone ryzyko zaburzeń metabolicznych i chorób dietozależnych (m.in. 

cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze) 
• problemy z układem kostnym i stawami (związane z narastającą masą ciała) 
• zaburzenia pracy przewodu pokarmowego i zwiększone ryzyko choroby 

uchyłkowej jelita, chorób zapalnych jelit 
• zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem przewodu pokarmowego 
  

Efekty, jakie możesz osiągnąć dzięki zmianom żywieniowym 

  

• redukcja masy ciała 
• długotrwałe zachowanie osiągniętej masy ciała 
• trwała zmiana nawyków żywieniowych 
• zwiększenie poziomu energii 
• eliminacja objawów ze strony przewodu pokarmowego 
• profilaktyka rozwoju chorób cywilizacyjnych 
• nowe doświadczenia kulinarne :) 

  

W jaki sposób możemy Ci w tym pomóc 

  

• dzięki wstępnej konsultacji z koordynatorem zespołu specjalistów dobierzemy 
dla Ciebie odpowiedniego dietetyka 

• aby bliżej poznać Ciebie i Twój organizm dietetyk przeprowadzi pogłębiony 
wywiad zdrowotno- żywieniowy, na podstawie którego ułoży Twój 
indywidualny plan działania 

• podczas regularnych konsultacji dietetyk dokładnie objaśni Ci postępowanie 
żywieniowe i wytłumaczy, jak zrealizować je w praktyce 

• dopasujemy posiłki do Twojego organizmu i problemów z jakimi się zmaga 
• dzięki stałemu kontaktowi ze specjalistą (fb/mail/ tel) na bieżąco będą 

rozwiązywane Twoje pytania i wątpliwości 
• dopasujemy plan żywieniowy do Twojego stylu życia i gustów smakowych 
• przeprowadzimy Cię przez wszystkie zmiany małymi krokami, które dadzą 

większe i długofalowe efekty 
• stale monitorując Twoje postępy (badanie składu ciała, ocena arkusza 

żywieniowego) cały czas działamy jak najprecyzyjniej 
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Pakiet odpowiedni dla Ciebie: 

Pakiet Optimum 

  

Dla kogo: odchudzanie, budowanie masy mięśniowej, IBS, ciąża, żywienie w 
chorobach (dietetyka kliniczna), dieta w oparciu o badanie flory bakteryjnej jelit, dieta 
w oparciu o badania krwi i pozostałe badania diagnostyczne 

Cena: 349 zł / mies. 
  

Twój miesiąc opieki składa się z:  
• WIEDZA: 2 konsultacje (ok. 30 min.) 
• WDROŻENIE: Istotnym elementem naszej pracy będzie postępowanie krok po 

kroku w zgodzie z ułożonym planem żywieniowym, a przepisy po ustaleniach 
na konsultacji zostaną dostosowane do gustów kulinarnych oraz stylu życia. 

• KONTROLA: Dodatkowo nasz specjalista będzie się z Panią kontaktował raz 
w tygodniu w celu sprawdzenia Pani postępów. Będąc pod naszą opieką ma 
Pani możliwość skorzystania z naszego analizatora składu ciała, który jest 
najdokładniejszym urządzeniem na rynku za DARMO; 

• SUPLEMENTACJA: Przygotowujemy rozpiskę suplementów odżywczych na 
życzenie klienta. 

Aspekty organizacyjne:  
• Konsultacje odbywają się w biurze lub poprzez komunikator Skype 
• Godziny konsultacji są ustalane zgodnie z dyspozycyjnością dietetyka 

(możliwość indywidualnego dopasowania) 
• Dodatkowo dla Pani wygody istnieje możliwość regularnego kontaktu przez 

Facebook lub E-mail (maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 24h w 
dni robocze).  

 


