KONCEPCJA REDUKCJI WAGI
KROK PO KROKU DO TWOJEGO
OPTYMALNEGO ZDROWIA
DOBRE SAMOPOCZUCIE I WSPANIAŁA SYLWETKA
Czy istnieje recepta na szczęście? Cóż by ono było bez
najważniejszego – zdrowia?
Mając pełne zdrowie odnajdziemy siły i pokłady, aby realizować
nasze najśmielsze marzenia. Z naszym programem Koncepcja
Zdrowej Sylwetki nie tylko poprawisz zdrowie i odzyskasz
lepszą sylwetkę, ale i zmienisz styl życia – na bardziej świadomy
i zdrowy.
Z każdym dniem poczujesz różnicę w swoim metabolizmie,
a po całej kuracji będziesz w stanie cieszyć się większą jakością
życia.
Nie masz czasu, aby codziennie zadbać o dietę zbilansowaną
i bogatą w składniki odżywcze? Przechodzisz przez stresujący
okres w życiu lub masz nieregularny tryb życia? Stosujesz od
lat wiele diet, które przynoszą efekt tylko na krótką metę i za
chwilę wraca efekt jojo? Jeśli tak, to nasz program jest właśnie
dla Ciebie!

Koncepcja Zdrowej Sylwetki to suplementy diety
najwyższej jakości, których potwierdza wiele badań
naukowych, certyfikatów i patentów.
Czerpiąc inspirację z natury, wykorzystujemy ich
maksymalną moc, aby produkty były skuteczne,
a zarazem bezpieczne dla każdej osoby, która będzie
miała z nią do czynienia.
Koncepcja Zdrowej Sylwetki to całościowe
rozwiązanie, które oprócz suplementacji podnosi
jakość życia i to dosłownie. Zyskuje zdrowie,
samopoczucie i wygląd zewnętrzny, a będąc
aktywnym członkiem naszej społeczności i promując
projekt na własnym przykładzie, zyskuje także
budżet domowy.
www.facebook.com/groups/KoncepcjaZdrowejSylwetki

INDYWIDUALNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA
IMIĘ

...............................

START

WIEK

...............................

DATA

WZROST ...............................
Całkowita masa ciała (kg)

BMI (Indeks masy ciała)

Masa tkanki tłuszczowej (%)

Ilość wody w organizmie (%)

Masa tkanki mięśniowej (kg)
(beztłuszczowa masa ciała)
Wskaźnik budowy ciała
(proporcje tłuszczy i mięśni)
Zawartość masy kostnej
(ilość składników mineralnych)

BMR (Kcal/KJ)
(metabolizm spoczynkowy)
Wiek Metaboliczny
(tempo starzenia się organizmu)
Wisceralna tkanka tłuszczowa
(wewnętrzny tłuszcz)

Obwód w talii

Poziom (pH)
(równowaga kwasowo-zasadowa)
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KOLEJNE POMIARY KONTROLNE

POZIOM TKANKI TŁUSZCZOWEJ
KOBIETA

WIEK

NISKI

OPTYMALNY :)

WYSOKI

do 30 lat

do 19%

20% – 28%

powyżej 29%

30 – 39 lat

do 20%

21% – 29%

powyżej 30%

40 – 49 lat

do 21%

22% – 30%

powyżej 31%

50 – 59 lat

do 22%

23% – 31%

powyżej 32%

powyżej 60 lat

do 23%

24% – 32%

powyżej 33%

MĘŻCZYZNA

WIEK

NISKI

OPTYMALNY :)

WYSOKI

do 30 lat

do 13%

14% – 20%

powyżej 21%

30 – 39 lat

do 14%

15% – 21%

powyżej 22%

40 – 49 lat

do 16%

17% – 23%

powyżej 24%

50 – 59 lat

do 17%

18% – 24%

powyżej 25%

powyżej 60 lat

do 18%

19% – 25%

powyżej 26%

Źródło: NIH – OMS – Gallagher NY

CAŁKOWITA ILOŚĆ WODY W ORGANIZMIE
Kobieta

Mężczyzna

NISKI

OPTYMALNY :)

WYSOKI

NISKI

OPTYMALNY :)

WYSOKI

do 45%

45% – 60%

powyżej 60%

do 50%

50% – 65%

powyżej 65%

Wszystkie komórki ciała – skóry, mięśni, mózgu itp. mogą prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, gdy w organizmie znajduje się
odpowiednia ilość wody. Ogólna zawartość wody w organizmie obniża się wraz ze wzrostem zawartości tkanki tłuszczowej.
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TŁUSZCZ

1

niski

1. Ukryta otyłość
2. Otyłość
3. Masywna budowa ciała
4. Słaba budowa ciała
5. Standardowa budowa ciała
6. Muskularna budowa ciała
7. Szczupła budowa ciała
8. Szczupła i muskularna budowa ciała
9. Bardzo muskularna budowa ciała

wysoki

WSKAŹNIK BUDOWY CIAŁA (PROPORCJE TŁUSZCZY I MIĘŚNI)

niski

MIĘŚNIE

wysoki
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ZAWARTOŚĆ MASY KOSTNEJ

(SKŁADNIKI MINERALNE W KOŚCIACH)
KOBIETA

MĘŻCZYZNA

Całkowita masa
ciała

do 50 kg

50 kg – 75 kg

powyżej 76 kg

do 65 kg

65 kg – 95 kg

powyżej 96kg

Średnia masa
mineralna kości

1,95 kg

2,40 kg

2,95 kg

2,66 kg

3,29 kg

3,69 kg

99% całkowitego wapnia w organizmie znajduje się w kościach. Kość nieustannie się zmienia i przebudowuje (podlega procesom
niszczenia i odbudowy), więc bardzo potrzebuje substancji budulcowej – wapnia i innych minerałów dostarczonych z dietą.
Wraz z wiekiem masa mineralna kości ulega zmniejszeniu.

POZIOM WISCERALNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
WSPANIALE 

DOBRZE

PODWYŻSZONA

WYSOKIE ZAGROŻENIE

1–4

5–8

9 – 12

od 13

Tłuszcz wisceralny (wewnętrzny) jest tłuszczem, który znajduje się w jamie brzusznej, otaczając narządy wewnętrzne
(nerki, wątroba, trzustka, jelita, itd.). Badania pokazują, że nawet jeżeli twoja masa ciała i poziom tłuszczu są jednostajne, to
z wiekiem rozmieszczenie tłuszczu zmienia się i jest prawdopodobne, że przemieści się on do rejonów tułowia.
Dbając o zdrowy poziom tłuszczu wisceralnego, możesz zmniejszyć ryzyko wielu chorób cywilizowanych.

OBWÓD W TALII
Kobieta

Mężczyzna

RYZYKO CHORÓB I POWIKŁAŃ METABOLICZNYCH

do 80 cm

do 94 cm

NORMA 

81 cm – 88 cm

95 cm – 102 cm

znaczne ryzyko – sygnał ostrzegawczy

powyżej 88 cm

powyżej 102 cm

bardzo wysokie ryzyko!

Talię należy zmierzyć na poziomie pępka lub ewentualnie w miejscu, gdzie obwód brzucha jest największy. Jeśli obwód talii jest
wyższy od podanej górnej granicy, oznacza to zwiększone nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, czyli typ
otyłości brzuszny, który jest groźny dla zdrowia.
Mniej niebezpieczna jest otyłość typu „gruszka”, gdzie tłuszcz zbiera się w okolicy pośladkowo–udowej.

RÓWNOWAGA KWASOWO–ZASADOWA
Wartość pH
5,2

5,5

5,8

bardzo wysokie obciążenie kwasami

6,2

6,5

podwyższone obciążenie
kwasami

6,8

7,0

7,2

ODPOWIEDNI ZAKRES 

Krew ma stałe pH 7,35 – 7,45. Ludzki organizm zrobi wszystko, aby ten poziom utrzymać. Zakwaszenie to nadmiar jonów
wodorowych w przestrzeniach międzykomórkowych. W takiej sytuacji organizm musi wykorzystać część tlenu, który powinien
trafić do komórek, do neutralizacji reszt wodorowych. Efektem jest obniżenie produkcji energii w komórkach, które objawia się
przewlekłym zmęczeniem.
Taki stan rzeczy powoduje, że nie dostarczamy minerałów w odpowiedniej ilości wraz z pożywieniem. Wtedy nasz organizm
często musi sięgać po składniki mineralne w kościach i zębach, co prowadzi do ich osłabienia.
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TEST „OSOBISTA ANALIZA WELLNESS”
Krok 1: Jeśli dany obiaw występuje u Ciebie, umieść znak X w każdej białej komórce danego wiersza.
W przeciwnym razie pozostaw komórki puste.

1. Brak energii, zmęczenie, osłabienie (stałe lub powtarzające się)
2. Różne choroby częściej niż 2 razy w roku (infekcje, przeziębienia, itp.)
3. Nieprzyjemny zapach potu lub nieprzyjemny zapach z ust
4. Złe trawienie niektórych produktów spożywczych (uczucie ciężkości)
5. Spożywanie czerwonego mięsa częściej niż 2 razy w tygodniu
6. Stosowanie antybiotyków (leków na receptę) częściej niż 2 razy w roku
7. Picie alkoholu częściej niż 1 raz w tygodniu
8. Częste wahania nastroju
9. Alergia dowolnego typu
10. Cienie lub obrzęki pod oczami (worki pod oczami)
11. Palenie papierosów (również bierne palenie)
12. Trudności z koncentracją, słaba pamięć
13. Dyskomfort po jedzeniu (zgaga, gazy, wzdęcia)
14. Dużo stresu w życiu i sytuacji nerwowych
15. Niedoskonałości skóry, nieodpowiedni kolor skóry (szara skóra)
16. Jedzenie słodyczy i dań gotowych (fast foodów)
17. Jedzenie produktów mlecznych częściej niż 2 razy w tygodniu
18. Uczucia apatii, depresji (stale lub od czasu do czasu)
19. Bezsenność, niespokojny sen, niewysypianie się
20. Dla kobiet: okres menopauzy
21. Problemy z oddawaniem moczu, wstawanie w nocy
22. Problemy ze skórą (przesuszona, wrażliwa, duże pory, trądzik)
23. Ból stawów, obrzęki i drętwienie kończyn, ból krzyża
24. Trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi (nadwaga lub otyłość)
25. Nieregularne stolce, zaparcia
26. Brak apetytu (stale lub od czasu do czasu)
27. Rozdwajające się i łamliwe paznokcie
28. Zniszczone włosy, suche, matowe, wypadające
29. Jedzenie tłustych lub smażonych potraw częściej niż 2 razy w tygodniu
30. Jedzenie warzyw i owoców rzadziej niż 3 – 5 razy dziennie
31. Dyskomfort mięśniowy (ból, skurcze)
32. Życie lub praca w zanieczyszczonym środowisku (spaliny, smog, itp.)
33. Senność w ciągu dnia
34. Picie więcej niż 2 filiżanek coli, kawy lub czarnej herbaty dziennie
35. Nawracające zmiany grzybicze
36. Osłabienie mięśni, łamliwość kości
37. Niepokój, zamartwianie się, strach i lęk
38. Zwiększona drażliwość, łatwe wpadanie w złość
39. Siedzący tryb życia, niska aktywność fizyczna
40. Problemy z oddychaniem, duszności, nadmiar flegmy

Układ pokarmowy

Układ krążenia sercowo –
naczyniowy

Układ nerwowy

Układ odpornościowy
immunologiczny

Układ oddechowy

Układ moczowo – płciowy

Układ hormonalny

Układ kostny mięśniowo –
szkieletowy

Skóra

SUMA

Trawienie przyswajanie
pokarmów

Data

BARDZO DOBRZE

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0

0

0-2

0-1

0-1

DOBRZE

3-4

3-4

3-4

3-5

3-4

1-3

1

3-5

2-3

2-4

STREFA RYZYKA

5-9

5-10

5-9

6-11

5-9

4-5

2-4

6-11

4-7

5-8

NIEZADAWALAJĄCO

≥ 10 ≥ 11

≥ 10

≥ 12

≥ 10

≥6

≥5

≥ 12

≥8

≥9

Krok 2: Policz zaznaczenia X w kolumnach i zapisz wyniki.
Krok 3: W każdym z 10 układów organizmu odczytaj zakres,
który odpowiada Twojemu aktualnemu wynikowi.
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FAZA I: TRWA 14 DNI

OCZYSZCZANIE I ODKWASZANIE

Dieta o niskim indeksie glikemicznym:
NIE JEMY:
• ziemniaków (pieczonych, smażonych, klusek, placków,
frytek)
• makaronu
• ryżu (białego, wafli ryżowych)
• białego pieczywa (mąki pszennej, tostów, bułek)
• słodyczy

JEMY:
• owoce
• warzywa
• jaja
• mięso chude (indyk)
• ryż (czarny, czerwony, brazowy)
• ryby
• płatki owsiane, płatki migdałowe
• tofu, pieczywo pełnoziarniste
• kasze (jaglana, gryczana, pęczak)

PRZEZ OKRES KURACJI NIE SPOŻYWAMY ALKOHOLU!
OGRANICZAMY:
• tłuste mięso
• wędliny
• tłusty nabiał

Tabela Pomiarów PH. Pomiar 3 razy dziennie raz w tygodniu:
5,2

Rano

5,5

5,8

6,2

6,5

6,8

7,0

7,4

Popołudniu
Wieczorem

zakwaszony

prawidłowy

Poprawne nawodnienie organizmu:
W ciągu dnia pijemy herbatę Herbal Fasting (na 1 litr wody jedna łyżka herbaty) min. 1.5 l na dzień.

Przebieg kuracji:
Rano:
• 15 min przed posiłkiem ALOES wg tabeli
• Śniadanie według tabeli jemy / nie jemy
(zalecane wprowadzenie jajka na miękko oraz warzywa)
• Po śniadaniu przyjmujemy COLOSTRUM oraz PROBALANCE
wg tabeli.
Przedpołudnie:
• Jako drugie śniadanie spożywamy błonnik FIBER BOOST

Popołudnie:
• Obiad wg tabeli jemy / nie jemy
• Po obiedzie przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli
Wieczór:
• 15 min przed kolacją ALOES
• Po kolacji jemy / nie jemy przyjmujemy PROBALANCE wg
tabeli
Na noc:
• Przyjmujemy jedną kapsułkę PRO12 i REISHI wg tabeli.

Tabela dawkowania:

Aloes

Probalance

1 – 4 dni

2 x 1/2 łyżki

pH 5,2 – 5,5

3 x 4 tabl.

1 – 8 tłuszcz wisceralny

1 x 1 kapsułka

5 – 8 dni

2 x 1 łyżka

pH 5,8 – 6,2

3 x 3 tabl.

9 i więcej

1 x 2 kaps.

9 – 12 dni

2 x 2 łyżki

pH 6,5 – 6,8

3 x 2 tabl.

13 – 14 dni

2 x 4 łyżki

pH 7,0 – 7,4

3 x 1 tabl.

Po 14 dniach pijemy 1ml na 1kg masy ciała rano
i wieczorem. Przykład: 60kg to 60ml, spożywanie:
2x30ml.
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Reishi

Po dwóch tygodniach kolejny pomiar
wagą metaboliczną, ponowne
ustawienie.
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FAZA II: TRWA 30 DNI

REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Warunek rozpoczęcia II fazy:
• Nawodnienie kobiet > 45%
• Mężczyzn > 50%
• Średnie pH dziennie > 7,0
W innych przypadkach kontynuujemy I fazę, aż parametry się zmienią.

Zalecenia dla PIERWSZYCH 7 DNI fazy redukcji:

Zalecenia przez KOLEJNE 23 DNI fazy redukcji:

Rano:
• 15 min przed posiłkiem ALOES wg tabeli
• śniadanie płatki Flakes Crunchy Cranberry
(zalecany z jogurtem greckim)
• Po śniadaniu przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Rano:
• 15 min przed posiłkiem ALOES wg tabeli
• Śniadanie płatki Flakes Crunchy Cranberry / Shake Figu
Active / Zupa Figu Active
• Po śniadaniu przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Przedpołudnie:
• Jako drugie śniadanie spożywamy błonnik FIBER BOOST

Przedpołudnie:
• Jako drugie śniadanie spożywamy błonnik FIBER BOOST

Popołudnie:
• Obiad zupa Figu Active pomidorowa / ziemniaczana / curry
oraz warzywa
• Po obiedzie przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Popołudnie:
• Obiad normalny wg tabeli jemy / nie jemy
• Po obiedzie przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Wieczór:
• 15 min przed kolacją ALOES
• Kolacja: Shake Figu Active truskawowo-bananowy/
waniliowy
• Po kolacji przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli
Na noc:
• Napój proteinowy PROTEIN POWER
• Przyjmujemy jedną kapsułkę PRO12 i REISHI wg tabeli

Kalorie
Masa mięsniowa

Zwykłe diety

Zwykły
Dzień
sposób
z posiłkami
odżywiania Figu Active

Faza diety

Koncepcja
Zdrowej
Sylwetki

Faza diety

Wieczór:
• 15 min przed kolacją ALOES
• kolacja płatki Flakes Crunchy Cranberry/ Shake Figu
Active/Zupa Figu Active
• po kolacji przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli
Na noc:
• Napój proteinowy – Protein Power
• Przyjmujemy jedną kapsułkę PRO12 i REISHI wg tabeli

Biała bułka
z miodem

Poziom
glukozy we
krwi
Poziom
glukozy we
krwi przed
posiłkiem

Poziom
glukozy we
krwi
Poziom
glukozy we
krwi przed
posiłkiem

Koncepcja
Zdrowej
Sylwetki

Faza diety

Napad wilczego głodu

Produkty do poszczególnych faz:
Produkty do zakupu w I fazie:
• ALOES
• PROBALANCE & paski pH
• PRO12
• REISHI
• Herbata Figu Active Herbal Fasting
• Błonnik Fiber Boost

Produkty do zakupu w II fazie:
• Płatki Crunchy Cranberry
• Shake Figu Active
truskawka/wanilia x2
• Zupa Figu Active do wyboru:
pomidorowa, ziemniaczana, curry x2
• Protein Power
• Shaker

Cena katalogowa: 1399 zł

BONUS:
• Codzienne wsparcie konsultanta
• Co 2 tygodnie analiza składu ciała
• Doping i motywacja społeczności
Koncepcji
• Dostęp do historii osób, które
przeszły metamorfozę

CENA KLUBOWICZA: 999 ZŁ
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FAZA STABILIZACJI
2 3 ODŻYWIANIE
I CODZIENNA PROFILAKTYKA
1

Aloes – wszechstronna, życiodajna roślina
Aloe Vera z miodem zawiera ok. 90% żeli z liści
aloesu oraz 9% miodu kwiatowego, który znacząco wzmocni działanie żelu jako aktywatora
metabolizmu. Składniki żelu wchodzą w reakcje z molekułami miodu i powstają nowe
molekuły.
Aloe Vera z miodem stosuje się przy wszystkich
chorobach metabolicznych i profilaktycznie,
aby nie dopuścić do tych chorób. Naukowcy
zakładają, że przyczyna 90% wszystkich znanych chorób leży w metabolizmie.
OBSZARY ODDZIAŁYWANIA
ALOE VERA HONEY:
• trawienie-żołądek – jelita
• wątroba
• układ sercowo-naczyniowy
• mózg
• reumatyzm
• system immunologiczny
• alergie
• płuca
• nerki-skóra
• cukrzyca typu I i II
Żel Aloe Vera z miodem wzbogacony pokrzywą dostarcza organizmowi krzemu z naturalnego źródła.
• Krzem jest po tlenie drugim najczęściej
występującym pierwiastkiem.
• Krzem ma strukturę diamentową, daje
zatem wytrzymałość, elastyczność
i trwałość.
• Krzem pochodzenia roślinnego (pokrzywa) jest najbardziej przyswajalny przez
organizm człowieka.

OBSZARY ODDZIAŁYWANIA
ALOE VERA SIVERA:
• skóra, włosy, paznokcie
• tkanka łączna
• chrząstka, kości
• naczynia krwionośne
• niedotlenienie
• układ sercowo-naczyniowy

Poza problemem z metabolizmem coraz więcej osób cierpi a przedwczesne choroby układu ruchu. Dyskopatia, uszkodzenie chrząstki
i artroza występują obecnie we wszystkich
grupach wiekowych.
Jeśli ważne struktury, jak ścięgna, kości, więzadła, krążki międzykręgowe, nie są odpowiednio zaopatrywane w substancje odżywcze, mogą przestać dobrze wykonywać swoje
zadania.
OBSZARY ODDZIAŁYWANIA
ALOE VERA FREEDOM:
• kręgosłup
• stawy
• ścięgna
• więzadła
• torebki
• artroza
• uszkodzenia chrząstki
• sportowcy
• reumatyzm

1 kg masy ciała

to 1 ml aloesu,

dzielone

na dwie

dawki rano
i wieczorem
W fazie normalizacji organizmu zalecamy wprowadzenie regularnego ruchu jako
istotę zdrowego stylu życia.
Ruch i ćwiczenia wpływają
na rozwój masy mięśniowej,
który pozytywnie oddziałuje
na tempo przemiany materii, ale i na nasz układ nerwowy.
Wszystkie osoby, które
przejdą na fazę stabilizacji zapraszamy do grupy:
w w w. f a c e b o o k . c o m /
g ro u p s / K Z STre n i n g i
Odbywają się w niej cykliczne darmowe treningi online. W grupie mamy także
bezpośredni dostęp do trenerów osobistych, instruktorów fitness i tańca, którzy
tworzą społeczność naszej
Koncepcji.

