
 

 ŁÓDŹ TUREK 
PIERWSZE SPOTKANIE- WPROWADZAJĄCE 

(45-60 minut/ 60-70 minut dla 2 osób) 
 

- wywiad żywieniowo- zdrowotny, 
- wyznaczenie celu/ celów postępowania, 

- analiza składu ciała z omówieniem, 
- wyjaśnienie metod oceny skuteczności odchudzania, 

- zebranie informacji niezbędnych do przygotowania planu żywieniowego, 
- zalecenia na okres wstępny diety; 

 
 

80zł/ 
 

100-120zł 
dla 2 osób 

70zł 

2 SPOTKANIE- INSTRUKTAŻOWE –  (ok. 25-40 minut, po tygodniu) 
- omówienie i przekazanie przygotowanego planu żywieniowego/ diety 
- ewentualna korekta planu na podstawie uwag osoby odchudzającej się, 

- wyznaczenie dopuszczalnych odstępstw w diecie, 
- określenie ogólnych zasad prowadzenia aktywności fizycznej, 

- zaplanowanie kilku spotkań kontrolnych, 
- ustalenie formy kontaktu między konsultacjami 

- pomiar masy ciała/ analiza składu ciała w z omówieniem 
 

100-120zł 
(razem z planem 
żywieniowym) 

 
Dla 2 osób- koszt 

ustalany 
indywidualnie 

 
WAŻNE- w 

przypadku braku 
akceptacji planu 
żywienia- korekta 

w cenie 

100-120zł 
 

Dla 2 osób- koszt 
ustalany 

indywidualnie 
 
 
 

WAŻNE- w 
przypadku braku 
akceptacji planu 
żywienia- korekta 

w cenie 
KOLEJNE SPOTKANIA- KONTROLNO-KONSULTACYJNE  (25-40 

minut) 
- analiza składu ciała z omówieniem, 

- ocena uzyskanych efektów, głównie ubytku tkanki tłuszczowej, 
- w razie potrzeby - drobna korekta diety, 

- ustalanie zamienników produktów występujących w diecie, 
- omówienie problemów związanych ze stosowaniem planu żywieniowego, 

- odpowiedzi na pytania i uwagi odnośnie planu żywieniowego oraz 
ogólnie żywienia/ aktywności fizycznej, 

- w razie braku pytań/ uwag- indywidualna edukacja żywieniowa (w 
zależności od ilości czasu oraz 

zainteresowania- w formie ustnej lub materiałów drukowanych) 
 

70zł/ 
 

110zł (dla 2 osób) 

60zł/ 
 

100zł (dla 2 osób) 

ANALIZA SKŁADU CIAŁA Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW 

 
30zł 

 
dla stałych 
pacjentów- 

między 
standardowymi 

wizytami- 
bezpłatnie 

 
 

30zł 
 

dla stałych 
pacjentów- 

między 
standardowymi 

wizytami- 
bezpłatnie 

 

TRENING indywidualny/ kameralna grupa 
 

- 60 minut ciągłej, indywidualnej pracy z podopiecznym 
- wejściówka na salę ćwiczeń 

- możliwość zostania 10-15 minut pracy własnej wg wskazówek, jeśli jest 
taka potrzeba i możliwości techniczne 

- ćwiczenia wzmacniające/ siłowe/ rozciągające/ ogólnorozwojowe/ ocena 
wzorców ruchowych/ ocena poprawności wykonywania ćwiczeń siłowych/ 

trening z kettlebells/  trening funkcjonalny 

100zł/ 1 osoba 
 

130zł/ 2 osoby 
 

160zł- 3 osoby 
 
 

Przy pakietach- 
cena ustalana 
indywidualnie 

90zł/ 1 osoba 
 

110zł/ 2 osoby 
 

130zł- 3 osoby 
 
 

Przy pakietach- 
cena ustalana 
indywidualnie 

 
Przykładowy 

pakiet na zajęcia 
ketttlebells 150zł/ 

8 zajęć/ m-c 
 

lub 180zł / 12 
zajęć na m-c 


