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Pozostałe opinie: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

PIERWSZY MIESIĄC WSPÓŁPRACY  

➔ PIERWSZA WIZYTA 

LICZBA OSÓB CZAS TRWANIA WIZYTY (min) CENA (zł) 

1 60 140 

2 (para) 90 110 / osobę 

Pierwsza wizyta obejmuje:  

• omówienie problemu, 
• wywiad medyczno-żywieniowy, 
• analizę nawyków żywieniowych na podstawie dzienniczka żywieniowego, 
• analizę trybu życia,  
• zebranie danych na temat aktywności fizycznej, 
• pomiary antropometryczne wraz z analizą składu ciała – pomiary obwodów ciała, aby były możliwie 

najdokładniejsze, dokonywane są w bieliźnie lub lekkim i cienkim ubraniu; badanie analizy składu ciała 
wykonywane jest na boso, najlepiej w bieliźnie (ewentualnie w lekkim ubraniu typu podkoszulek, 
spodenki), 

• analizę typu sylwetki, 
• zlecenie w razie potrzeby badań laboratoryjnych (skierowanie wydaje lekarz lub robisz badania na własny 

koszt), 
• omówienie planu działania, wstępne zalecenia i wskazówki. 

Na podstawie zebranych informacji otrzymujesz: 

• indywidualny plan diety (jadłospis jest ustalany na 28 dni, po 5 propozycji każdego posiłku), który: 
o jest dopasowany do Twoich potrzeb, stanu zdrowia i rytmu dnia, 
o jest tak ułożony, abyś nie musiał trzymać się zestawu dnia, tylko wybierał to, na co masz ochotę 

w danym dniu (np. śniadanie z poniedziałku, obiad z wtorku, a kolacja z czwartku), 
o uwzględnia Twoje preferencje żywieniowe (z zachowaniem racjonalnych norm i zasad) – będziesz 

jadł produkty, które lubisz i nie dostaniesz tych, których nie lubisz, 
o zawiera przepisy do każdej potrawy, 
o uwzględnia listę zakupów na czas diety, 
o zawiera wydruk na lodówkę, 
o uwzględnia wagę produktów w gramach oraz miary domowe (np. 1 sztuka, 1 szklanka, 1 łyżeczka), 

dzięki czemu nie trzeba ważyć każdego produktu, 

• indywidualne zalecenia dodatkowe, 

• listę z zamiennikami produktów, gdybyś chciał użyć innych niż przeze mnie zaproponowane, 

• graficzne przedstawienie składu Twojego ciała. 

UWAGA! Nie układam diet wegetariańskich. 

 

 

 

 



PLAN ŻYWIENIOWY NA 28 DNI (dla jednej osoby – po 5 różnych propozycji na każdy posiłek) 

CENA 
(zł) 

NAZWA PLANU 
ŻYWIENIOWEGO 

PLAN 
SUPLEMENTACYJNY  
I/LUB ZIOŁOTERAPIA 

DLA KOGO? CZAS 
PRZYGOTOWANIA 

 
 

200 

 
 

ZDROWA DIETA 

 
 

Dodatkowo płatny 
(plan na 3 miesiące – 

100 zł). 

 
Dla osób zdrowych, których 

celem jest redukcja lub 
zwiększenie masy ciała oraz 

wypracowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych. 

 

 
Do 5 dni roboczych 

licząc od następnego 
dnia po wizycie (całość 

przesyłana drogą 
elektroniczną). 

 
250 

 
DIETA DLA 

SPORTOWCÓW 
 

 
jw. 

 
Dla osób aktywnych fizycznie, 

regularnie uprawiających sport. 

 
Jw. 

 
 

250 

 
ZDROWA DIETA 

DLA KOBIET  
W CIĄŻY 

 
 

jw. 

 
Dla kobiet w ciąży, które nie 

mają problemów zdrowotnych  
(w przypadku chorób – patrz -> 

dietoterapia). 
 

 
Do 6 dni roboczych 

licząc od następnego 
dnia po wizycie (całość 

przesyłana drogą 
elektroniczną). 

 

 
300 

 
DIETOTERAPIA 

 

 
Tak (w cenie). 

 
Dla osób chorujących 

przewlekle na jedną bądź więcej 
chorób. 

 

 
Jw. 

 

PLAN ŻYWIENIOWY NA 28 DNI (dla pary – 2 jadłospisy, wspólne potrawy, indywidualne 
kaloryczności, po 5 różnych propozycji na każdy posiłek) 

CENA 
(zł) 

NAZWA PLANU 
ŻYWIENIOWEGO 

PLAN 
SUPLEMENTACYJNY  
I/LUB ZIOŁOTERAPIA 

DLA KOGO? CZAS 
PRZYGOTOWANIA 

 
 

300 

 
 

ZDROWA DIETA 

 
Dodatkowo płatny 

(plan na 3 miesiące dla 
2 osób – 150 zł, dla 1 

osoby – 100 zł). 

 
Dla pary, której celem jest 

redukcja masy ciała (obie osoby 
zdrowe). 

 
Do 6 dni roboczych 

licząc od następnego 
dnia po wizycie (całość 

przesyłana drogą 
elektroniczną). 

 

 
 

400 

 
 

DIETOTERAPIA 

 
 

Dla osoby chorej w 
cenie, dla osoby 

zdrowej dodatkowo 
płatny – plan na 3 
miesiące 100 zł. 

 
Dla pary – jedna osoba zdrowa, 

druga osoba chorująca 
przewlekle na jedną lub więcej 

chorób (rodzaj żywności 
dobierany jest przede 

wszystkim pod potrzeby osoby 
chorej). 

 

 
Do 7 dni roboczych 

licząc od następnego 
dnia po wizycie (całość 

przesyłana drogą 
elektroniczną). 

 

 



DALSZA WSPÓŁPRACA W KOLEJNYCH MIESIĄCACH 

➔ WIZYTA KONTROLNA 

LICZBA OSÓB CZAS TRWANIA WIZYTY (min) CENA (zł) 

1 30 100 

2 (para) 45 85  / osobę 

Wizyta kontrolna obejmuje:  

• pomiary antropometryczne wraz z analizą składu ciała, 
• ocenę i omówienie dotychczasowych postępów, 
• wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości bądź problemów, odpowiedzi na pytania, 

• w razie potrzeby zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych (skierowanie wydaje lekarz lub robisz 

badania na własny koszt), 

• ustalenie dalszego planu działania i zaplanowanie modyfikacji pod kątem zaistniałych zmian w budowie 

ciała. 

Wizyta kontrolna odbywa się co 4 tygodnie. Dopuszczalna tolerancja do 6 tygodni (ze względu na urlop, chorobę, 

inne nieprzewidziane zdarzenie). Wizyta kontrolna odbyta w okresie późniejszym niż 6 tygodni traktowana jest jako 

wizyta pierwsza (obowiązuje wtedy cena 140 zł dla 1 osoby i 220 zł dla pary). 

➔ CENNIK NA KOLEJNE 28 DNI (dla jednej osoby) 

• Brak konieczności modyfikacji planu żywieniowego – 0 zł (płatność tylko za wizytę kontrolną). 

• Konieczność modyfikacji planu żywieniowego pod kątem zmian, jakie zaszły w budowie ciała (bez wymiany 
posiłków) – 40 zł + płatność za wizytę kontrolną. 

• Inne zmiany w jadłospisie – np. zmiana liczby posiłków z 4 na 3, dostosowanie do nowego rytmu dnia itp. 
(bez wymiany posiłków) – 50 zł. 

• Wymiana do 7 posiłków: 
o Plan „ZDROWA DIETA” – 80 zł + płatność za wizytę kontrolną. 
o Plan „DIETA DLA SPORTOWCÓW” i „ZDROWA DIETA DLA KOBIET W CIĄŻY” – 110 zł + płatność za 

wizytę kontrolną. 
o Plan „DIETOTERAPIA” – 130 zł + płatność za wizytę kontrolną. 

• Całkiem nowy jadłospis – patrz pierwszy miesiąc współpracy + płatność za wizytę kontrolną. 
 

➔ CENNIK NA KOLEJNE 28 DNI (dla pary – 2 jadłospisy, wspólne potrawy, indywidualne 

kaloryczności) 

• Brak konieczności modyfikacji planu żywieniowego u obu osób – 0 zł (płatność tylko za wizytę kontrolną). 

• Konieczność modyfikacji planu żywieniowego pod kątem zmian, jakie zaszły w budowie ciała (bez wymiany 
posiłków) – 40 zł (zmiany w jednym jadłospisie), 80 zł (zmiany w obu jadłospisach). 

• Inne zmiany w jadłospisach – np. zamiana liczby posiłków z 4 na 3, dostosowanie do nowego rytmu dnia itp. 
(bez wymiany posiłków) – 50 zł (zmiany w jednym jadłospisie), 100 zł (zmiany w dwóch jadłospisach). 

• Wymiana do 7 posiłków w sumie w obu jadłospisach: 
o Plan „ZDROWA DIETA” – 120 zł + płatność za wizytę kontrolną. 
o Plan „DIETOTERAPIA” – 190 zł + płatność za wizytę kontrolną. 

• Całkiem nowy jadłospis – cena jak za plan żywieniowy w pierwszym miesiącu współpracy + płatność za 
wizytę kontrolną. 


