KONCEPCJA OCZYSZCZANIA ODKWASZANIA ODŻYWIANIA

DOBRE SAMOPOCZUCIE I PIĘKNY WYGLĄD
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 samopoczucie, ale i zmienisz styl życia - na bardziej
świadomy i jakościowy. Z każdym dniem poczujesz różnicę w swoim metabolizmie, bo w końcu pozbędziesz się toksyn, przywrócisz równowagę kwasowo-zasadową i odżywisz organizm w składniki odżywcze, których niemożliwym
jest uzupełnianie zwykłą dietą.
Żyjesz szybko, nie masz czasu dla siebie lub masz nieregularny tryb życia?
Mimo, że nie potrzebujesz się odchudzać, masz wiele różnych dolegliwości?
Przechodzisz przez stresujący okres w życiu lub masz osłabioną odporność
przez lata zaniedbań? Czujesz, że Twój organizm zaczyna wołać o pomoc?
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
START
WIEK: ..........................
WZROST: ........................
Całkowita masa ciała (kg)

BMI Indeks masy ciała

Poziom tkanki tłuszczowej (%)

Ilość wody w organizmie (%)
Masa tkanki mięśniowej (kg)
(beztłuszczowa masa ciała)
Wskażnik 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 tłuszcowa
(wewnętrzny tłuszcz)
Obwód w talii
Poziom (pH)
(równowaga kwasowo-zasadowa)
asadowa)

DATA

Imię: ...........................
KOLEJNE POMIARY KONTROLNE

POZIOM TKANKI TŁUSZCZOWEJ

-

-

KOBIETA

WIEK



do 30 lat

do 19%

20% - 28%

powyżej 29%

30 lat - 39 lat

do 20%

21% - 29%

powyżej 30%

40 lat - 49 lat

do 21%

22% - 30%

powyżej 31%

50 lat - 59 lat
+ 60 lat

do 22%

23% - 31%
24% - 32%

powyżej 32%

do 23%

powyżej 33%

MĘŻCZYZNA


WIEK
do 30 lat

do 13%

14% - 20%

powyżej 21%

30 lat - 39 lat

do 14%

15% - 21%

powyżej 22%

40 lat - 49 lat

do 16%

17% - 23%

powyżej 24%

50 lat - 59 lat

do 17%

18% - 24%

powyżej 25%

+ 60 lat

do 18%

19% - 25%

powyżej 26%

CAŁKOWITA ILOŚĆ WODY W ORGANIZMIE
KOBIETA

MĘŻCZYZNA


do 45%

45% - 60%


ponad 60%

do 50%

50% - 65%

ponad 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 obniżan się wraz ze wzrostem zawartości tkanki tłuszczowej.

niski

wysoki

WSKAŹNIK BUDOWY CIAŁA (proporcje tłuszczy i mięśni)

niski

wysoki

1. Ukryta otyłość
- wysoki % tłuszczu i niska masa mięśni
2. Otyłość
- wysoki % tłuszczu i średnia masa mięśni
3. Masywna budowa ciała
- wysoki % tłuszczu i wysoka masa mięśni
4. Słaba budowa ciała
- średni % tłuszczu i niska masa mięśni
5. Standardowa budowa ciała
- średni % tłuszczu i średnia masa mięśni
6. Muskularna budowa ciała
- średni % tłuszczu i wysoka masa mięśni
7. Szczupła budowa ciała
- niski % tłuszczu i niska masa mięśni
8. Szczupła i muskularna budowa ciała
- niski % tłuszczu i średnia masa mięśni
9. Bardzo muskularna budowa ciała
- niski % tłuszczu i wysoka masa mięśni

ZAWARTOŚĆ MASY KOSTNEJ (składniki mineralne w kościach)
MĘŻCZYZNA

KOBIETA
Całkowita
masa ciała
Średnia masa
mineralna kości

do 50 kg 50 kg - 75 kg

od 76 kg

do 65 kg

65 kg - 95 kg

od 96kg

1,95 kg

2,95 kg

2,66 kg

3,29 kg

3,69 kg

2,40 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 dostarczanych z dietą. Wraz z wiekiem masa mineralna kości ulega zmniejszeniu.

POZIOM WISCERALNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ


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 cywilizacyjnych.

OBWÓD W TALII
RYZYKO CHORÓB
I POWIKŁAŃ METABOLICZNYCH

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

do 80 cm

do 94 cm

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
WARTOŚCI (pH)

5,2

5,5
bardzo wysokie
obciążenie kwasami

5,8

6,2

6,5

podwyższone
obciążenie kwasami

6,8

7,0

7,2


TEST „OSOBISTA ANALIZA WELLNESS”
KROK 1: JEŚLI TEN STAN WYSTĘPUJE U CIEBIE, UMIEŚĆ ZNAK X W KAŻDEJ BIAŁEJ KOMÓRCE DANEGO WIERSZA.
W PRZECIWNYM RAZIE POZOSTAW KOMÓRKI PUSTE

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 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

Data

SUMA

SKÓRA

7.

UKŁAD KOSTNY
MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWY

Stosowanie antybiotyków (leków na receptę) częściej niż 2 razy w roku

UKŁAD HORMONALNY

Spożywanie czerwonego mięsa częściej niż 2 razy w tygodniu

6.

UKŁAD MOCZOWO PŁCIOWY

5.

UKŁAD ODDECHOWY

Złe trawienie niektórych produktów spożywczych (uczucie ciężkości)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
IMMUNOLOGICZNY

Nieprzyjemny zapach potu lub nieprzyjemny zapach z ust

4.

UKŁAD NERWOWY

3

UKŁAD KRĄŻENIA
SERCOWO - NACZYNIOWY

Różne choroby częściej niż 2 razy w roku (infekcje, przeziębienia, itp.)

UKŁAD POKARMOWY

Brak energii, zmęczenie, osłabienie (stale lub od czasu do czasu)

2.

TRAWIENIE
PRZYSWAJANIE
POKARMÓW

1.

0-2
3-4
5-9
≥ 10

0-2
3-4
5-10
≥ 11

0-2
3-4
5-9
≥ 10

0-2
3-5
6-11
≥ 12

0-2
3-4
5-9
≥ 10

0
1-3
4-5
≥6

0
1
2-4
≥5

0-2
3-5
6-11
≥ 12

0-1
2-3
4-7
≥8

0-1
2-4
5-8
≥9

KROK 2: POLICZ ZAZNACZENIA X W KOLUMNACH
I ZAPISZ WYNIKI
KROK 3: W KAŻDYM Z 10 OBSZARÓW ORGANIZMU
ODCZYTAJ ZAKRES, KTÓRY ODPOWIADA
TWOJEMU AKTUALNEMU WYNIKOWI

BARDZO DOBRZE
DOBRZE
STREFA RYZYKA
NIEZADAWALAJĄCO

1. TRAWIENIE I PRZYSWAJANIE POKARMÓW
Prawidłowe działanie enzymów trawiennych, wchłanianie i przyswajanie składników odżywczych, w tym
witamin, minerałów, mikroelementów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych itp. jest niezbędne
dla naszego zdrowia i młodości.
Wszystkie te substancje są aktywnie zaangażowane w procesy życiowe zachodzące w każdej komórce.
Zadaniem komórek jest odtwarzać swój własny rodzaj.
Proces starzenia się to zaprzestanie podziału i tworzenia nowych komórek.
Brak odżywiania na poziomie komórkowym prowadzi do różnych chorób i przedwczesnego starzenia.
Całkowite zatrzymanie procesu starzenia nie jest możliwe, ale można ten proces spowolnić.
W tym celu komórki muszą być dobrze odżywiane, każdego dnia muszą dostać wszystko co konieczne.
Jest dużo prawdy w stwierdzeniu "KAŻDA CHOROBA JEST ZABURZENIEM ODŻYWIANIA!"
Dlatego ten obszar został wyróżniony i umieszczony na pierwszym miejscu.
2. UKŁAD POKARMOWY
Transportuje treści pokarmową wzdłuż przewodu pokarmowego, oraz usuwa niestrawione resztki.
Najważniejsze elementy tego układu to: przełyk, żołądek, jelita, wątroba i trzustka
3. UKŁAD KRĄŻENIA (SERCOWO-NACZYNIOWY)
Transportuje tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek ciała.
Najważniejsze elementy układu krążenia to: serce, tętnice, żyły, naczynia limfatyczne,
naczynia włosowate (kapilary) odpowiadające za mikrokrążenie.
4. UKŁAD NERWOWY
Zdrowy układ nerwowy to gwarancja odpowiedniego reagowania na bodźce napływające z otoczenia.
Zawiaduje pracą i aktywnością naszego organizmu, zarówno w zakresie jego podstawowych funkcji
życiowych, jak i funkcji wyższych - związanych z myśleniem, zapamiętywaniem, uczuciami itp.
5. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (IMMUNOLOGICZNY)
Zdrowy układ odpornościowy sprawuje najważniejszą ochronę organizmu przed chorobami.
Rozpoznaje czynniki chorobotwórcze, patogeny (wirusy, bakterie, grzyby itp.) i komórki nowotworowe
a następnie uruchamia procesy obronne w celu ich zniszczenia i usunięcia z ciała.
6. UKŁAD ODDECHOWY
Oddychanie to najważniejsza funkcja ludzkiego organizmu.
Dostarcza do organizmu tlen i wydala zbędne produkty przemiany materii (m.in. dwutlenek węgla).
Zanieczyszczone powietrze (spaliny, smog itp.) ma negatywny wpływ na nasz układ oddechowy.
7. UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY
Ułatwia wydalanie zbędnych substancji z organizmu, filtruje niepożądane związki z krwi i usuwa je.
Reguluje objętość płynów w organizmie i wpływa na równowagę kwasowo zasadową.
8. UKŁAD HORMONALNY
Układ hormonalny pełni rolę regulacyjną w zapewnieniu homeostazy.
Reguluje szeroko pojęty metabolizm, wzrost i dojrzewanie, instynkty i emocje, a także funkcje seksualne.
Hormony regulują różne procesy biochemiczne (na przykład zawartości cukru we krwi).
9. UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
Sprawia, że możemy ruszać poszczególnymi częściami ciała, a nasze narządy mogą wykonywać
swoje funkcje. Zdrowe mięśnie, kości i stawy to gwarancja mobilności i odporności na kontuzje.
Dbaj o nie w każdym wieku, nawet, jeśli jeszcze nie bolą. Ruch to zdrowie!
10. SKÓRA
Skóra szczelnie nas otula, broni przed wpływem środowiska, zimnem, promieniami słonecznymi,
chorobotwórczymi drobnoustrojami. W trosce o nasze zdrowie i dobre samopoczucie
ważne jest utrzymanie skóry w jak najlepszej kondycji, gdyż jej wygląd świadczy o nas.

Faza zalecana: od 1 do 3 miesięcy
oczyszczanie i odkwaszanie

Dieta o niskim indeksie glikemicznym:
Nie jemy:
• Ziemniaków (pieczonych, smażonych, klusek placków, frytek)
• Makaronu
• Ryżu (białego, chemicznie wybielanego, waﬂi ryżowych)
• Białego pieczywa (mąki pszennej, tostów, bułek)
• Słodyczy
Ograniczamy:
• Tłuste mięso
• Wędliny
• Tłusty nabiał

Jemy:
• Owoce (do 14 godziny)
• Warzywa
• Jaja
• Mięso chude (dziczyzna)
• Ryż (czarny, czerwony, brązowy)
• Ryby
• Płatki owsiane, płatki migdałowe
• Tofu, pieczywo pełnoziarniste
• Kasze (jaglana, gryczana, pęczak)

Przez okres kuracji nie spoży wamy alkoholu.

Tabela Pomiarów PH. Pomiar 3 razy dziennie raz w tygodniu:
Rano

5,2

5,5

5,8

6,5

6,2

6,8

7,0

7,4

Popołudniu
Wieczorem

prawidłowy

zakwaszony

Poprawne nawodnienie organizmu:
Przebieg kuracji:
Rano:

• 15 min przed posiłkiem ALOES wg tabeli
• śniadanie wg. tabeli jemy / nie jemy (zalecane wprowadzenie jajka na miękko oraz warzywa)
• po śniadaniu przyjmujemy COLOSTRUM plus PROBALANCE wg tabeli

Przedpołudnie:

• jako drugie śniadanie zalecamy spożycie warzyw/owoców np: jabłko i jogurt naturalny

Popołudnie:

• obiad według tabeli jemy / nie jemy
• po obiedzie przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Wieczór:

• 15 min przed kolacją ALOES wg tabeli
• po kolacji jemy / nie jemy przyjmujemy PROBALANCE wg tabeli

Na noc:

• przyjmujemy jedną kapsułkę PRO12

Tabela dawkowania:
Aloes

Probalance

Produkty do zakupu:

1-4 Dni

2 X 1/2 łyżki

pH 5,2 - 5,5

3 X 4 tabl.

5-8 Dni

2 X 1 łyżka

pH 5,8 - 6,2

3 X 3 tabl.

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 1 ml na 1 kg masy ciała, rano i wieczorem.
Przykład: 60 kg to 60 ml, spożywane 2 x 30 ml.

• ALOES
• PROBALANCE + paski PH
• PRO12
• Herbata HERBAL FASTING
• COLOSTRUM kapsułki

Cena katalogowa:

690 zł

BONUS:
• Codzienne wsparcie konsultanta
• Co 3 tygodnie analiza składu
masy ciała
• Doping i motywacja
społeczności Koncepcji

Cena klubowicza:

499 zł

Faza stabilizacji: po skutecznym detoksie
odżywianie i codzienna profilaktyka

Aloes - wszechstronna roślina życiodajna
1 kg masy ciała = 1 ml aloesu dzielone na 2 dawki rano/wieczorem
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 na ziemi 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 problemami z metabolizmem coraz więcej osób
cierpi przedwcześnie na choroby układu ruchu.
Dyskopa�a, uszkodzenie chrząstki i artroza występują
obecnie we wszystkich grupach wiekowych.
Jeśli ważne struktury, jak ścięgna, więzadła, kości,

krążki międzykręgowe, nie są odpowiednio
zaopatrywane w substancje odżywcze, mogą przestać
dobrze wykonywać swoje zadania.
Dochodzi wtedy do dysfunkcji, zużycia czy
zniszczenia stawów.

OBSZARY DZIAŁANIA ALOE VERA FREEDOM:
•
•
•
•
•

kręgosłup
stawy
ścięgna
więzadła
torebki

•
•
•
•

artroza
uszkodzenia chrząstki
sportowcy
reumatyzm

Natura + Innowacja = Piękno od środka
Młody wygląd i mniej zmarszczek
Nieskazitelna, zdrowa skóra bez podrażnień

Prewencyjny kompleks:
 20% żelu Aloe Vera
 ekstrakt z czerwonej
pomarańczy
 ekstrakt z borówki
 ekstrakt z różeńca górskiego
 ekstrakt z zielonej herbaty

Jędrne ciało bez cellulitu
Mocne, błyszczące włosy

Aktywny kompleks:
 2,5 mg peptydów kolagenowych
 50 mg kwasu hialuronowego

Mocne, zdrowe paznokcie

 miedź
 cynk
 9 witamin

