
Oferta

Justyna Pardyka Dietetycznie

tel. 784-081-301
justyna@pardyka.net



omówienie wywiadu zdrowotno-żywieniowego i zdrowotnego (na

podstawie kwestionariusza przesłanego e-mailem)

Koszt: 100 zł
Czas trwania: 60-90 minut

Konsultacja

dietetyczna

Obejmuje

omówienie dziennika żywieniowego (również przesłany e-mailem)

wskazanie obszarów wymagających poprawy

analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody 120

określenie Twoich potrzeb i oczekiwań

ustalenie celu i formy współpracy

wstępne zalecenia żywieniowe



analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody 120

Koszt: 50 zł
Czas trwania: 30-45 minut

Konsultacja

kontrolna

Obejmuje

omówienie efektów i samopoczucia w trakcie stosowania diety lub

omówienie prowadzonego dziennika żywieniowego (w zależności

od ustaleń w ramach pierwszej konsultacji)

ewentualna modyfikacja jadłospisu i zaleceń

ustalenie dalszego planu działania



spersonalizowany wzorcowy jadłospis na 7 lub 14 dni wraz z

przepisami

Koszt: 110 zł lub 200 zł

Plan

żywieniowy

Obejmuje

zalecenia żywieniowe opracowane specjalnie dla Ciebie

wykaz zamienników, które pozwolą Ci na samodzielną wymianę

produktów w jadłospisie

listę zakupów

Jadłospis jest całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb i preferencji
żywieniowych, a także umiejętności kulinarnych. Liczba posiłków i ich
kompozycja zależy od Twojego trybu dnia i aktywności fizycznej. Posiłki
dostarczają potrzebne witaminy i składniki mineralne. Czas przygotowania
posiłków, poziom trudności i koszt są dostosowane do Twoich możliwości i
oczekiwań.



szczegółowo opisane zalecenia żywieniowe uwzględniające Twój

stan zdrowia, potrzeby i umożliwiające osiągnięcie Twojego celu

żywieniowego

zalecenia dotyczące obróbki termicznej, wyboru produktów,

komponowania posiłków i planowania ich w ciągu dnia

Koszt: 150 zł

Zalecenia

żywieniowe

Obejmuje

obliczone Twoje zapotrzebowanie kalorycznego wraz z propozycją

diety

zalecaną suplementację



określenie kaloryczności Twojej diety

Koszt: 100 zł

Analiza

dzienniczka

żywieniowego

Obejmuje

komentarz do dzienniczka

zalecenia zmian w żywieniu

określenie rozkładu makroskładników, podaży witamin oraz

składników mineralnych



analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody 120

Koszt: 50 zł

Analiza

składu ciała

Obejmuje

– stopień otyłości (%)

InBody120 to specjalistyczny (medyczny) analizator składu ciała.
Urządzenie bada i analizuje:
– masę ciała
– masę mięśni szkieletowych
– masę tkanki tłuszczowej
– zawartość białka i substancji mineralnych
– całkowitą zawartość wody w organizmie
– BMI
– procentową zawartość tkanki tłuszczowej
– wskaźnik talia-biodro (WHR)
– podstawową przemianę materii (BMR)
– poziom tłuszczu trzewnego
– segmentalną analizę tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej (prawego i
lewego ramienia, prawej i lewej nogi, tułowia)

omówienie wyników



wywiad zdrowotno-żywieniowy przeprowadzony drogą

mailową/skype

Koszt: 200 zł

Współpraca

on-line

Obejmuje

indywidualne zalecenia żywieniowe z przykładowym jadłospisem

       na 3 dni (możliwość wykupienia 10 dni za 160 zł)

stały kontakt i kontrolę postępów



Pakiety usług

Konsultacja dietetyczna
Zalecenia żywieniowe
Konsultacja kontrolna
Kontakt mailowy/telefoniczny

PAKIET mały – 200 zł 

Konsultacja dietetyczna
Zalecenia żywieniowe
Jadłospis na 7 dni
Konsultacja kontrolna
Kontakt mailowy/telefoniczny

PAKIET średni 300 zł 

Konsultacja dietetyczna
Zalecenia żywieniowe
Jadłospis na 14 dni
Trzy konsultacje kontrolne
Kontakt mailowy/telefoniczny

PAKIET duży 370 zł 

Konsultacja dietetyczna
Zalecenia żywieniowe
Jadłospis na 28 dni
Cztery konsultacje kontrolne
Kontakt mailowy/telefoniczny

PAKIET mega – 500 zł 


