O kilo méně, o dobrý pocit více

Člověk se musí vnitřně rozhodnout
a chtít, pak už to jde samo!

Kateřina

zhubla

22

Kg

Kateřina
Kuzikowská
Olomouc
Výška:				169 cm
Věk: 				34 let
Původní váha:		
93,4 kg
Současná váha:		
71,7 kg
Snížení o:

22 kg
Délka trvání:			
Velikost oblečení před:
Velikost oblečení po:

4 měsíce
50
42

Snížení o:

4 konf. velikosti obl.

Kateřina Kuzikowská
v době, kdy vážila 80,5 kg.

Foto: Kateřina Kuzikowská

Člověk se
musí vnitřně
rozhodnout
a chtít, pak už
to jde samo!
Říká Kateřina Kuzikowská, která během
4 měsíců zhubla v olomouckém dietetickém centru NATURHOUSE 22 kg.
Během posledních tří let jsem postupně
přibrala na váze 30 kg. Byla jsem z toho nešťastná a nevěděla si s tím rady. K tomu se mi
přidávaly bolesti zad a problémy byly i s oblečením, do kterého jsem se už nevešla.
NATURHOUSE jsem objevila náhodou při
procházce městem. Jednoho dne jsem vešla, paní dietoložka mě zvážila a změřila,
zeptala se na mé zdravotní neduhy, jak se
stravuji a také na pitný a pohybový režim.
Převážila mě na speciální váze, která ukázala,
kolik vody a tuku v sobě zadržuji. Na základě
bioimpedanční analýzy mi doporučila jídelníček, který vychází ze zásad středomořské
stravy. Je tedy lehký, pestrý a dá se různě obměňovat. Aby redukční efekt byl maximální,
podpořila jej exkluzivními produkty vyrobenými z výtažků rostlin. Za týden jsem měla
přijít na kontrolu.
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