CE
ENÍK VÝ
ÝŽIVOVÉ
ÉHO POR
RADENST
TVÍ

TĚ
ĚLESNÁ AN
NALÝZA NA
A PŘÍSTRO
OJI INBOD
DY 230
Zák
kladní ana
alýza bez iinterpreta
ace (10 min
n.)
Zah
hrnuje zjiště
ění množstvví tukové a svalové
s
tkáně, bazální
me
etabolismus,, poměr passu a boků a další základní údaje.
Služba je bez konzultace.
k
Komplexní analýza be
ez interpre
etace (20 min.)
m
Zah
hrnuje zjiště
ění množstvví tukové a svalové
s
tkáně, bazální
me
etabolismus,, poměr passu a boků, viscerální
v
(ú
útrobní tuk)),
mn
nožství prote
einů, mineráálů a vody. Analýza obsahuje 12
strá
ánkovou analýzu Vašeh
ho těla. Služžba je bez konzultace.
k

200 Kč

500 Kč

Zá
ákladní tělesná ana
alýza na IInBody 23
30 vč. inte
erpretace a
zh
hodnocení výsledků (30
(
min.)
Zahrnuje zjiištění mno
ožství tuko
ové a sv
valové tká
áně, bazállní
me
etabolismuss, poměr pa
asu a boků a další zákla
adní údaje. Služba je vvč.
odborné konzzultace.

39
90 Kč

Ko
omplexní tělesná
t
an
nalýza na InBody 230 vč. interpretace a
zh
hodnocení výsledků (45 min.)
Zahrnuje zjiištění mno
ožství tuko
ové a sv
valové tká
áně, bazállní
me
etabolismuss, poměr pa
asu a boků , viscerální (útrobní tu
uk), množsttví
pro
oteinů , min
nerálů a vo
ody. Analýzaa obsahuje 12 stránko
ovou analýzzu.
Slu
užba je vč. odborné
o
konzultace.

69
90 Kč

In
ndividuálníí konzultac
ce (45-55 min.)
Zahrnuje rozbor stávajíícího jídeln íčku, návrh
h rámcovýc
ch změn ddle
po
otřeb klienta
a, individuá
ální výživovvá doporuče
ení, vzděláv
vání v oblassti
zássad zdravé výživy. S se
ebou – sepssání stávajíccího jídelníč
čku 3-5 dnů .

35
50 Kč

S sebo
ou na vstup
pní konzult
ltace vždy
y 3-5 dnů stávajícího
st
o jídelníčku
u.

________
____________
____________
________________________
____________
____________
____________
________
Konttaktní osoba: Dominika
D
Girethová, tel.č. +
+420 776 746 313, email: dominika.girethhova@sported
den.cz

VÝŽIIVOVÝ PLÁ
ÁN NA MÍR
RU
Individuální v
výživový plán
p
je urč
čen pro kliienty, kteřří chtějí
něco změnit. Ať už re
edukovat hmotnost,
h
nabrat sv
valovou
tkáň
ň nebo se jen cítit lé
épe.
Individuální v
výživový plán
p
zahrnu
uje:
1. ko
onzultace (55 min.) - vstupní d
diagnostika (komplexní tělesná aanalýza na přístroji
InBod
dy 230 vč. zhodnocení,
z
, vstupní do
otazník - zdravotní a ro
odinná anam
mnéza, denní režim,
pohyb
bové aktivitty, chuťové preferencee, potravinové alergie, analýza stáávajícího jíde
elníčku a
stravo
ovacích návvyků)
2. konzultace (5
55 min.) – předání
p
indiividuálního výživového plánu na 7 dní (vhod
dně držet
po do
obu jednoho
o měsíce) vč.
v návrhu vvhodné pohy
ybové aktiv
vity, vzdělávvání v oblassti zdravé
výživyy dle potřeb
b klienta
3. ko
onzultace (3
30 min.) – kontrolní měření - základní an
nalýza na IInBody 230
0 včetně
zhodn
nocení a sro
ovnání výsle
edků

Plán zahrnuje 1 měsíční on-line ser
ervis (konzu
ultace po mailu
m
či v nutných případech
p
telefo
onicky).
CENA
A CELKEM

2 900
0 Kč

PART
TNERSKÝ VÝŽIVOVÝ
Ý PLÁN
Partn
nerský výž
živový plán je určen
n pro páry,, které chttějí
spole
ečně uprav
vit své strravovací n ávyky. Partneři obd
drží
2 růz
zné výživo
ové plány sestavené
é ze stejný
ých potrav
vin,
ale v jiném mn
nožství.
Partn
nerský výž
živový plán
n zahrnuje
e:
1. ko
onzultace (9
90 min.) - vstupní
v
diag
gnostika prro každého z partnerů (komplexní tělesná
analýýza InBody 230, vstupní dotazn
ník - zdravo
otní a rodiinná anam néza, denn
ní režim,
pohyb
bové aktivitty, chuťové preferencee, potravinové alergie, analýza stáávajícího jíde
elníčku a
stravo
ovacích návvyků)
2. kon
nzultace (55
5 min.) – přředání 2x výýživového plánu
p
na 7 dní
d (vhodnéé dodržovat po
dobu jednoho měsíce)
m
vč. návrhu
n
vhod
dných pohybových aktivit, vzdělávvání v oblastti zdravé
výživyy dle potřeb
b klienta
3. ko
onzultace (4
45 min.) – kontrolní měření - základní an
nalýza na IInBody 230
0 včetně
zhodn
nocení a sro
ovnání výsle
edků

Plán zahrnuje 1 měsíční on-line ser
ervis (konzu
ultace po mailu
m
či v nutných případech
p
telefo
onicky).
CENA CELKEM

4 500
5
Kč

________
____________
____________
________________________
____________
____________
____________
________
Konttaktní osoba: Dominika
D
Girethová, tel.č. +
+420 776 746 313, email: dominika.girethhova@sported
den.cz

VÝŽIIVOVÝ PLÁ
ÁN NA MÍR
RU
VÝŽIIVOVÝ PLÁ
ÁN PRO DĚ
ĚTI

Výživ
vový plán pro vaše dítě/děti jje určen těm
t
rodičů
ům,
kteříí chtějí zle
epšit zdravotní stav
v svého díítěte pomocí
zdrav
vého živottního stylu
u.
výživ
vový plán zahrnuje:
z
1. ko
onzultace (55 min.)) - vstupn
ní diagnos
stika (kom
mplexní těllesná ana
alýza na
přísttroji InBod
dy 230 vč
č. zhodnoccení, vstu
upní dotaz
zník - zdra
ravotní a rodinná
anam
mnéza s po
omocí rodiičů, denní režim, poh
hybové ak
ktivity, chu
uťové prefference,
potra
avinové alergie, ana
alýza stáva
ajícího jíde
elníčku a stravovacíc
s
ch návyků
ů)
2. ko
onzultace (55 min.)) – předá
ání individ
duálního výživového
v
o plánu na
a 7 dní
(vhodně držett po dobu jednoho m
měsíce) vč
č. návrhu vhodné po
ohybové aktivity,
a
popo
ovídání si s dítětem
m o důležittosti zdra
avého stra
avování a s ním spo
ojených
bene
efitů
3. ko
onzultace (30 min.)) – kontro
olní měřen
ní - základ
dní analýza
a na InBo
ody 230
včetn
ně zhodno
ocení a sro
ovnání výslledků
Plán zahrnuje 1 měsíční on-line se
ervis a sez
znam dopo
oručených svačin do školy
CENA CELKEM

2 500
5
Kč

NÁSL
LEDNÁ PÉČE PRO KL
LIENTY S IINDIVIDU
UÁLNÍM VÝ
ÝŽIVOVÝM
M PLÁNEM
Konttrolní konz
zultace se základním
m měřením
m (40 min.))
Zahrn
nuje zákla
adní analý
ýzu na In
nBody 230
0, srovnání výsledkků,
rozbo
or dodržování jídelníččku, vzděláávání v obllasti výživy
y dle potřeeb
klientta.

300 Kč

Násle
edný udržovací jídellníček neb
bo přepoče
et výživov
vého plánu
u
Týká se klientů, kteří mají zájem
z
o udrržovací jídelníček (možn
nost novýchh
recep
ptů) nebo po
otřebují změnit nastaveení živin v průběhu
p
spo
olupráce
(napřř. z důvodu těhotenstvíí či zařazen í vyšší sporttovní aktivitty atd.).

1 200
2
Kč

ON-L
LINE SERV
VIS na 1 měsíc
m
Pomo
ocí e-mailu či
č telefonu je
j možno see radit s poradcem a konzultovat
vše, cco se týká in
ndividuálníh
ho plánu.

250 Kč

________
____________
____________
________________________
____________
____________
____________
________
Konttaktní osoba: Dominika
D
Girethová, tel.č. +
+420 776 746 313, email: dominika.girethhova@sported
den.cz

