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Většinu lidí při osobních konzultacích s poradcem zajímá, jaké nejčastější chyby 
dělají, když se snaží zhubnout sami bez pomoci výživových specialistů. 
 
Některé vstupní konzultace, které se svými klienty vedu, jsou za několik minut 
vyřešené. Domluvíme se na jednom z možných řešení a většinu informací potom 
„dávkujeme“ při pravidelném zákaznickém servisu. Někdy se mě ale klienti zeptají na 
dvě otázky, na které nejde odpovědět hned a jen tak, že se to dovědí postupně. A ty 
dvě otázky jsou: „Co bych měl/a jíst, abych zhubnul/a a váhu si udržel/a?“ a „ jaké 
jídlo je opravdu zdravé?“ 
 
Většinou odpovídám, že na otázky nemohu 
odpovědět jen jednou větou, ale pokud mají na 
mě a i na sebe dost času, tak jim vše rád 
vysvětlím. 
 
Stejné to bylo i v případě paní Jany, která se o 
své zdraví zajímala více než většina dalších lidí. 
A tak jsme se pustili do hlubší konzultace.  
 
„Paní Jano, povězte mi, čeho si ve svém životě 
ceníte nejvíce?“ 
„Zdraví,“ odpověděla. 
„Dobře a co děláte pro své zdraví?“ 
„Omezila jsem pití kávy a nekouřím, také chodím 
na pravidelné lékařské prohlídky. Posledním 
dobou více spím a snažím se omezit stres.“ 
„Ano, to je skvělý začátek“ 
„Co bych tedy ještě měla dělat?“ 
„Naše tělo potřebuje několik nezbytných věcí 
k životu. Některé ovlivnit můžeme a jiné ne. 
V tomto případě se jedná o vzduch, vodu a jídlo. 
Těžko ovlivníte vzduch, který dýcháte, pokud se nepřestěhujete někam na vesnici 
nebo do hor. To co pijeme je již ovlivnitelné a povíme si o tom více. Naše tělo je 
z velké části tvořeno vodou, a proto je pitný režim důležitý. A v neposlední řadě je to 
jídlo, které jíme každý den. Z jídla potřebujeme získat především vitamíny, minerály, 
vlákninu, bílkovin (proteiny), aminokyseliny, ale i tuky a sacharidy a to vše ve 
správném poměru.“ 
„Tomu rozumím, ale jak toho dosáhnu, abych měla vše ve správném poměru. 
Nemám vzdělání v oblasti lékařství ani výživy.“ 
„Je nutné se zaměřit na několik věcí. Dobrá zpráva je, že vzdělání, které uvádíte, 
nepotřebujete. Než se do toho pustíme, zeptám se Vás, co jste ochotna udělat proto, 
abyste tu nadváhu neměla?“ 
 
A co Vy, kteří čtete tuto publikaci. Co jste ochotni udělat proto, abyste tu nadváhu 
neměli? 
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Paní Jana odpověděla, že cokoli a náš rozhovor tak pokračoval dále. 
„Skutečně cokoli?“ Zeptal jsem se raději znovu. 
„Ano, cokoli, co bude třeba,“ odpověděla. 
„Dobře, tak pojďme na to. Co jste dělala doposud, abyste tu nadváhu neměla?“ 
„Snažila jsem se nejíst tučné, párkrát jsem držela hladovku a snažila jsem se více 
cvičit. Moc to nešlo. Také jsem držela pár různých diet.“ 

 
 
„Rozumím, toto jsou nejčastější příčiny toho, jak se 
dostat k nadváze a možná i obezitě.“ Řekl jsem. 
„Jak to myslíte?“ Zeptala se paní Jana udiveně. 
„Statistiky uvádějí, že pro 95 procent lidí, kteří chtějí 
zhubnout, je dieta krokem k nadváze a případné 
obezitě.“ 
„Jak je to možné?“ 
„Paní Jano, tuku se nezbavíte tím, že budete držet 
hladovku nebo nějakou dietu. Tělo v tomto případě 
neví, co má dělat a začíná obracet svůj 
metabolismus.“ 
„Co to znamená, obracet metabolismus?“ 
„To znamená, že namísto toho, aby docházelo ke 

spalování tuků a sacharidů, začíná tělo spalovat bílkoviny. A toto se děje celých 7 
dní. A až ten 7 den začíná tělo pomalu spalovat tuky, ale jen z 40%. Většina lidí 
nevydrží 7 a více dní bez jídla, a tak začnou znovu jíst. A výsledek je ten, že tělo je 
oslabené a začíná ukládat další tuky.“ 
„Zajímavé, to jsem nevěděla. A existuje vůbec nějaká cesta, jak zhubnout zdravě?“ 
„Ano existuje“, odpovídám, „pojďme se na to společně podívat.“ 
 
Pokud i Vás zajímá, zda existuje nějaká cesta, odpovězte si na otázky, na které jsem 
se ptal paní Jany. Dobrá zpráva je, že na to nepotřebujete žádné vzdělání v oblasti 
výživy. 
 
„Abychom si to mohli společně lépe 
ukázat, povězte mi, co obvykle za ten den 
jíte?“ 
„Ráno mívám většinou kávu s cukrem a 
mlékem a k tomu buď nějaké sladké 
pečivo, nebo chléb s máslem a medem 
případně s džemem.“ 
„Děkuji. A co máte pak na svačinu?“ 
„Tu obvykle nestíhám, ale když už mám 
čas, tak je to nějaké ovoce anebo müsli 
tyčinka.“ 
„Ano. A co obědváte?“ 
„Oběd je většinou narychlo, ale bývá 
převážně teplý vařený. Asi tak jedenkrát do týdne oběd nestihnu, takže nejím nic.“ 
„Dobře a co jíte dále?“ 
„Po obědě mám většinou chuť na něco dobrého, tak si dám něco sladkého. Svačinu 
nemívám vůbec, není na ni čas, a když pak přijdu domů, tak…“ 
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„Sníte, co doma najdete a je Vám potom těžko od žaludku?“ Dopověděl jsem větu za 
ni. 
„Ano, přesně tak. Trochu se stydím.“ 
„To vůbec nemusíte. Ostatně zde nejsme proto, abychom Vás soudili, ale abychom 
Vám pomohli. To, co mi říkáte je typické pro dnešní dobu a moc se to neliší od 
ostatní lidí, se kterými již pracujeme.“ 
„Skutečně?“ 
„Ano. Ještě mi prosím povězte, jaký máte 
pitný režim?“ 
„Ten je slabý. Vím, že bych měla pít více, 
ale nemám žízeň.“ Chvíli přemýšlí a pak 
dodává: „Je to asi 1 litr. To je málo, viďte.“ 
„To ano, to je opravdu málo. Dovolte ještě 
jednu otázku. Nemusíte být odbornicí na 
výživu, abyste mi na ni dokázala 
odpovědět. Myslíte si, že z Vašeho 
současného jídelníčku dostane Vaše tělo 
veškerou výživu, kterou potřebuje a o 
které jsme předtím společně mluvili?“  
 
A co Vy, myslíte si, že ze svého jídelníčku 
dostáváte vše, co Vaše tělo potřebuje. 
Pokud například nesnídáte vůbec, tak 
Vaše první jídlo je pro tělo snídaní a 
v podstatě to nejdůležitější, co mu dáváte. Podívejme se, co odpověděla paní Jana. 
 
„Myslím si, že ne. Ale co bych měla udělat jinak?“ Zeptala se paní Jana. 
„V první řadě potřebujeme pročistit Vaše tělo. Potraviny, které v současné době 
všichni jíme, obsahují i látky, které naše tělo nedokáže zpracovat a vyloučit. Tyto 
látky se v těle usazují a za rok se tam může nastřádat až 1 kilogram. Jedna naše 
klientka, paní Petra, snížila svoji váhu za první týden o 2 kila právě tím, že se tělo 

vyčistilo od těchto škodlivých látek.“ 
„A jak se to dělá?“ 
„Můžete to udělat různě, ale my se 
snažíme u našich klientů hlavně o to, 
aby měli dostatek vlákniny, o které si 
povíme více později, zvýšili pitný režim a 
pili něco, co jim pomůže uvolnit ty 
toxické látky z těla. Máme na to instantní 
nápoj z čajů a dalších bylin, který s tímto 
pomáhá.“ 
 
„A jak to v tom těle vlastně funguje?“ 
„To je jednoduché. Je to úplně stejné, 
jako když potřebujete např. vyprat 
oblečení. Jen samotná voda nestačí. 

Potřebujete něco, co uvolní ty nečistoty. U praní používáme prášek, u lidského těla to 
jsou čaje a jiné byliny, které působí zcela přirozeně.  
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Právě to pomůže uvolnit ty toxické látky z těla, které se tam usadili. A voda je pak 
dokáže odplavit pryč. Dříve toto nebylo vůbec třeba, protože neexistovali žádné 
konzervační látky, dochucovadla, stabilizátory, zvýrazňovače chuti a jiné přísady, 
které se v potravinářském průmyslu používají. Jsou sice přínosné, protože potraviny 
nám vydrží déle, ale naše tělo s nimi 
nedokáže samo poradit.“ 
„A co se děje v těle pak?“ 
Tím, že vyčistíme tělo od těchto látek, 
dokážeme potom ze současné stravy 
přijmout a získat více živin. Je to stejné, 
jako kdybyste chtěla něco cedit přes 
ucpané síto. Moc toho neprojde, ale pokud 
síto vyčistíme,“ 
„Projde toho více.“ Dodala paní Jana. 
„Ano, máte pravdu. Projde toho více, bez 
menší námahy. Dalším krokem je pitný 
režim. Určitě jste již slyšela tvrzení, že 
když budete hodně pít, Vaše tělo bude mít 
v sobě hodně vody.“ 
„Ano, slyšela a je to pravda. Nebo ne?“ 
„Také jsem si to dříve myslel, ale pak jsem zjistil, že je to jinak. Naše tělo vodu 
potřebuje, protože se z ní skládá a také proto, aby vyplavilo škodlivé látky z těla a 
hlavně z ledvin. Ledviny přefiltrují za den okolo 200 litrů krve a právě voda má 
odplavit veškeré nečistoty z ledvin pryč. Když pijete málo, voda se z těla nevylučuje. 
Filtruje se stále dokola a odpad v ledvinách zůstává. Ledviny se tak postupně 
zanášejí, ale my to nepozorujeme. Naše tělo dokáže fungovat i tak. Pokud jsou 
ledviny zanesené zhruba ze 2/3, tak pak začne tělo dávat varovné signály – takové 
kontrolky. Jsme více unaveni, bolí nás často hlava, hlavně v zátylku, padají nám více 

vlasy, častěji a více se potíme, máme 
suchou pleť nebo opuchlá dolní víčka… 
Mimochodem, kolik lidí si raději koupí 
hydratační krém, než aby zvýšili svůj 
pitný režim a řešili tak skutečnou příčinu 
suché pleti?“ 
„To máte pravdu. Nikoho takového ve 
svém okolí neznám, kdo by začal více 
pít.“ 
„Tak vidíte. Pokud ani teď nezačneme 
tělo čistit, tělo si dokáže poradit. Je to 
dokonalý automatický systém, a tak si 
řekne, současný tlak už nestačí na 
filtrování  
krve. Naše vnitřní senzory pošlou signál 
a srdce začne tlačit krev pod vyšším 
tlakem, aby vše bylo v pořádku. Pokud 
chceme naše tělo začít čistit, musíme 
začít více pít.“ 
„Dobře, ale co pít a kolik pít?“ Ptá se 
dále paní Jana. 
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„0,4 litru vody na 10 kilogramů Vaší váhy je základ. Pokud chcete tělo čistit, 
potřebujete pít více.“ Sděluji. 
„To nemohu nikdy vypít!“ 
„Já Vás chápu. Také po Vás nechci, abyste od zítra začala pít 3 litry vody. To by ani 
nebylo zdravé. Jeden náš klient, pan Milan, měl také problémy s pitným režimem. Na 
svoji váhu potřeboval pít skoro 5 litrů vody a on pil pouze 1,5 litru. Za necelé dva 
měsíce jsme ho naučili pít více a jenom díky tomu zhubnul za prvních 14 dnů skoro 3 
kila. Tím, jak se tělo vyčistilo od toxických látek a přestalo zadržovat vodu. 
Jednoduše už ji nepotřebovalo. Mělo každý den dostatečný přísun nové čerstvé 
vody, tak na co by si dělalo zásoby.“ 
„A jak přesně toho dosáhl?“ zeptala se 
paní Jana. 
„Rozumím, ale dovolte, abych nejprve 
odpověděl ještě na Vaši druhou otázku, 
která byla, co pít.“ 
„Ano“ 
„Ke každodennímu pití je nejlepší čistá 
voda bez bublin – bez CO2. Toto je totiž 
odpadová látka těla, kterou vracíme zpět 
ve formě roztoku. Z chemického hlediska 
je to vlastně slabá kyselina uhličitá, která 
v těle způsobuje nežádoucí reakce.“ 
„Jaké reakce?“ 
„Jednak nám odebírá vápník, ale také 
poškozuje sliznici žaludku. Proto perlivé 
nápoje nejsou vhodné pro denní pitný 
režim. A ještě jedna zajímavost 
k pitnému režimu. Obsah soli ve vodě, 
tedy Na+, by měl být menší než 12. Je to 
vždy uvedeno na etiketě na přehledu 
obsahu prvků – výtah z chemické 
analýzy. Potravou přijímáme dostatek soli a některé minerálky mají obsah Na+ větší 
než 400.“ 
„To je opravdu hodně,“ poznamenala. 
„To ano.“ Odpověděl jsem. „A teď jak zvýšit pitný režim. Je nutné pomalu přidávat 
např. 0,5 litru každý týden. To, jak to přesně udělat, již řešíme s každým klientem při 
zákaznickém servisu, který pravidelně poskytujeme. Je to proto, že každý má jiný 
životní režim. Někdo sedí celý den v kanceláři u počítače, jiný tráví dlouhé hodiny na 
cestách. Takže zde už pracujeme s každým individuálně.“ 
 
Tím, že zvýšíte svůj pitný režim a přidáte do něj něco, co Vám pomůže, odstranit 
z těla toxické látky jste na nejlepší cestě ke zdravějšímu životnímu stylu. Zlepšení 
pitného režimu na několik týdnů nebo měsíců nestačí. Je nutné stále pít dostatek 
vody. Je to stejné jako kdybyste do pračky místo 5 litrů vody nalily jen 2 litry s tím, že 
to stačí. Moderní pračky si množství vody určí samy, ale i kdyby ne, asi by nikoho 
z nás nenapadlo vyzkoušet, co se stane, když tam naliji méně. Nechovejte se tak ke 
svému tělu. 
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Paní Janu však zajímala i poslední součást a tou bylo to, co jíme. A tak jsme 
v našem rozhovoru pokračovali dále. 

 
„A ten třetí bod, o kterém jste mluvil?“ 
Zeptala se. 
„Ano, ten je vůbec nejobsáhlejší. Je to 
strava. Věděla byste, co je to zdravá 
výživa?“ 
„No, abych řekla pravdu, tak nevím. 
Všude se většinou uvádí, co nemáme 
jíst. Co je to tedy ta zdravá výživa?“ 
„Definice zdravé výživy by mohla 
vypadat asi takto; Zdravá výživa je 
taková, která je lehce stravitelná, 
nepřetěžuje organismus, zanechává 
málo odpadových látek, obsahuje vše, 
co tělo potřebuje a to vše v biologické 

dostupnosti.“ 
„A co je to ta biologická dostupnost?“ zeptala se paní Jana. 
„Je to určitá vlastnost potravin, kterou Vám nejlépe vysvětlím na následujícím 
příkladu. Pokud si ze stromu doma na zahradě utrhneme jablko a zaměříme se na 
vitamín C, tak vitamín C z jablka je pro nás biologicky dostupný. Je tomu tak proto, 
že kromě vitamínu C, je v jablku 
ještě spousta dalších látek, které 
když jsou pohromadě s vitamínem 
C, zajistí, že naše tělo dokáže tento 
vitamín vstřebat a využít. Tím 
pádem vitamín C je pro nás 
biologicky dostupný. Pokud ve vodě 
rozpustím tabletu s vitamínem C, 
tak tento vitamín bude biologicky 
nedostupným. Chybějí totiž další 
látky, které by zajistili vstřebání a 
využití v těle. Tento vitamín C se 
nijak neliší od toho z jablka. Jen 
chybí další látky, díky kterým by tělo 
dokázalo vitamín C využít. A takto 
je to se všemi živinami, které naše 
tělo potřebuje.“ 
„A pokud se jedná o nějaký vitamínový doplněk?“ 
„Vždy bude záležet na tom, zda je tam vše, co by zajistilo biologickou dostupnost 
daných prvků. Pokud tomu tak bude, budete se po nějaké době používání cítit lépe, 
ale pouze za toho předpokladu, že tělo bude pročištěné. I když budete konzumovat 
biologicky dostupné živiny a Vaše zažívání nebude schopné je kvůli nečistotám 
přijmout, odejdou tyto živiny bez využití z těla ven a žádný rozdíl nepoznáte. I 
sebelepší benzín se nedostane do motoru, který bude mít ucpaný vstřikovací 
systém.“ 
„A jak poznám vitamínové doplňky, které jsou biologicky dostupné?“ 
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„Na toto neexistuje jednoznačná 
odpověď, ale určitě to nebudou 
rozpustné tablety s obsahem jednoho 
prvku. Měly by být vyrobené z přírodních 
zdrojů, obsahovat více prvků, jejich 
složení by mělo být vhodné i pro 
dlouhodobé používání a určitě by měli 
splňovat tzv. pravidlo o mega dávkách.“ 
„A co to jsou ty mega dávky?“ 
„Toto ve stručnosti uvádí, že toho můžete 
sníst, kolik chcete, aniž by Vás to jakkoli 
ohrozilo nebo došlo k předávkování.“ 
„A takové produkty skutečně existují?“ 
„Ano, jsou to speciální cílené potraviny a 
doplňky stravy, které vyrábějí přední 
společnosti v oblasti výživy a které opravdu fungují a toto pravidlo splňují a to vše 
v biologicky dostupné kvalitě.“ 
„To je zajímavé, ale co když k nim nemám přístup.“ 
„Pak doporučuji dostatečnou konzumaci sezonního ovoce a zeleniny. Takové, které 
nebylo nikde dlouho skladované a nedošlo tak k poškození důležitých živin.“ 
„A jaké další látky do těla potřebuji dostat?“ zeptala se paní Jana. 
„Určitě je to vláknina, která je obsažena právě nejvíce v ovoci a zelenině a dále pak 
v obilninách a luštěninách.“ 
„Kolik vlákniny bych měla denně sníst?“ 
 „Doporučuje se sníst denně 25 – 35 gramů vlákniny. Pro lepší představu o množství 
se zeptám, zda máte ráda banány?“  

„Ano, banány jím ráda.“ 
„Výborně, tak stačí, abyste denně snědla 
15 – 17 banánů, protože každý obsahuje 
zhruba 2 gramy vlákniny.“ 
„No to nemůžu nikdy sníst.“ 
Poznamenala. 
„Já vím, je to opravdu hodně. Toto je jen 
pro příklad, jaké je to množství.“ 
„A co ještě kromě vlákniny a vitamínů 
naše tělo potřebuje?“ Ptala se dále. 
„Mezi další nezbytné látky patří bílkoviny 
– proteiny. Ty se dělí dle původu na 
rostlinné a živočišné. Rostlinné jsou 
jednodušší, snadněji se tráví a tělo je 

dokáže rychleji zpracovat. Zasytí nás pomaleji, ale na delší čas. Naproti tomu nás 
živočišné bílkoviny zasytí rychleji, tělo je hůře tráví a neumí je okamžitě využít. Musí 
si je nejprve rozložit a tím vzniká více odpadu.“ 
„Aha, takže jsou horší?“ 
„To nejsou, ačkoli to tak na první pohled může vypadat. Naše tělo je také potřebuje. 
Ale vždy je dobré zachovávat určitý poměr. Pokud to bude půl na půl, bude to 
optimální.“ 
„Slyšela jsem, že když budu jíst hodně bílkovin, tak mohu svému tělu uškodit.“ 
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„A co myslíte tím více bílkovin?“ zeptal jsem se nyní já. 
„To nevím, jen jsem to slyšela.“ 
„Podívejte, ženy potřebují průměrně 100 
gramů bílkovin denně a muži 150 gramů, 
protože mají více svalové hmoty. Dnešní 
stravou se dostane do těla průměrně 60-
80 gramů bílkovin za den. Takže pokud 
zdvojnásobíte svůj příjem bílkovin, 
dostanete se na nějaké doporučené 
minimum. Bílkoviny jsou základní stavební 
prvek pro naše tělo a také pro svaly. Sval 
jako jediný dokáže efektivně spalovat 
kalorie.“ 
„Tomu rozumím. Takže pro hubnutí hraje 
roli, zda jsem žena nebo muž?“ 
„Ano je tam rozdíl. Ženy mají méně 
svalové hmoty, takže i kalorická potřeba 
organismu je nižší.“  
„A ta se dá určitě nějak zjistit?“ 
„Ano. My s našimi klienty zjišťujeme, jaký mají protein faktor a jaký je jejich bazální 
metabolismus.“ 
„Co ty výrazy a zjištěné hodnoty přesně znamenají?“ 
„Protein faktor nám určí, kolik daná osoba potřebuje proteinu neboli bílkovin a je to za 
den v gramech. A bazální metabolismus určí, kolik Vaše tělo spaluje kalorií a je to 
také za den, pokud budete třeba jen ležet.“ 
„Je to potom pro mě nějak dále přínosné nebo použitelné?“ 
„Ano, je. Z těchto hodnot pak snadno pochopíte, kolik toho můžete sníst, abyste si 
svoji váhu udržela anebo snížila.“ 

„A to že budu jíst méně kalorií a 
více bílkovin funguje?“ 
„Ano, ale pouze za toho 
předpokladu, že k tomu budete 
dodržovat vše, co jsme si již 
řekli, a Vaše tělo bude 
pročištěné, aby mohlo vše 
přijmout a využít.“ 
„Aha,“ řekla trochu smutně a 
dodala „jaká je tedy cesta? Jak 
to udělat co nejlépe?“ 
„Zase máte na výběr několik 
možností. První je, že si 
seženete kvalitní potraviny a 
budete dodržovat jídelníček, 
který Vám zajistí, že tělo 

dostane veškeré živiny na biologicky dostupné úrovni.“ 
„To zní jednoduše.“ 
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„Ano, zní to jednoduše. Jen se to hůře 
provádí. Je to celá řada výpočtů. A jak už jste 
na začátku říkala, všude je spousta rad tohoto 
typu. Pokud by to bylo opravdu tak 
jednoduché, tak jsou všichni štíhlí a v ideální 
kondici.“ 
„To asi ano. A jaké další řešení existuje?“ 
„Zdravé jídlo. Zdravé jídlo, které Vám 
doplníme do jídelníčku společně s dalšími 
produkty, které Vám pomohou tělo vyčistit a 
dodají veškeré živiny na biologicky dostupné 
úrovni. Tím se tělo vyčistí a začne lépe 
vstřebávat živiny. Řada lidí si myslí,  
že je to jen nějaká dieta nebo hloupost, ale toto je kompletní vyvážená výživa. Málo 
lidí tomu rozumí a je to i z toho důvodu, že na trhu je jenom pár produktů, které mají 
certifikát zdravého jídla. Ostatní firmy pak vyrábějí levnější podobné produkty, které 
nepřinesou ten výsledek, který klient očekává. Rozdíl mezi podobné a stejné je zde 
obrovský. Je to stejné jako u aut. Ferrari i trabant jsou auta. Obě Vás dostanou 
z bodu A do bodu B. A těch podobných produktů je na trhu samozřejmě více. Lidé 
tak získají falešnou představu, že nic takového nefunguje.“ 

„A jaká je u Vás garance 
toho, že to fungovat 
bude?“ 
„U nás získáte 30 denní 
garanci na vrácení 
peněz, pokud nebudete 
spokojená. Máme i pár 
klientů, kteří nám 
produkty vrátili, ale bylo 
to proto, že jim to 
opravdu nechutnalo. 
Tak jsme jim vrátili 
peníze a oni zkusili jiný 
způsob.“ 
„A někoho, kdo 
nezhubnul?“ 
„Ano, máme tu i lidí, 

kteří nepoužívají program dle pokynů poradce. Ale když se to používá, tak jak je 
předepsáno, tak to funguje na každého. Jen ne stejně rychle. Pokud cokoli nebudete 
používat podle návodu, tak to nebude fungovat. Máme zde klienta pana Petra, který 
za první měsíc zhubnul 8 kilo, ale za další dva měsíce to bylo už jen 1,5 kila po 
měsíci. Tělo si samo určí váhový úbytek tím, že je to výživa a on měl opravdu 
vysokou nadváhu. Hodně vody v těle a také spoustu nečistot, které se z těla dostaly 
pryč. Proto ten velký váhový úbytek v prvním měsíci.“ 
„Co od Vás tedy získám, když se do toho pustím?“ 
„Získáte od nás zdravé jídlo na snídani a večeři a to na celý měsíc. Dále k tomu 
získáte doživotní zákaznický servis, kdy s Vámi budeme telefonicky v kontaktu. A my 
voláme Vám, takže ušetříte za telefon.“ 
„Doživotní zákaznický servis?“, ptá se trochu nedůvěřivě. 
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„Ano.“ Potvrzuji. 
„Tak to nabízíte opravdu nadstandardní služby. Většinou si všude nechávají za 
konzultace nebo poradenství platit. A ty ceny nejsou zrovna malé.“ 
„To je možné, ale naším cílem je Vám pomoci zhubnout a také si váhu udržet a 
naučit Vás zdravějšímu životnímu stylu. Uvědomujeme si, že právě toto poradenství 
je to nejcennější, co od nás získáte a většina klientů nám to i následně potvrzuje.“ 
 
Paní Jana se s námi do programu pustila a za první 3 týdny zhubnula 3 kila a 3 
centimetry přes pas. Pro ni je však důležitější to, že si zvýšila sebevědomí a hlavně 
se naučila více pít. Gratulujeme jí k výsledkům, stejně jako všem našim minulým i 
budoucím klientům. 
 
Nyní to záleží už jen na Vás. Buď se můžete dívat na známý pořad; Jste to, co jíte a 
aplikovat uváděné rady. Můžete také kontaktovat naše poradce, projít rychlejší formu 
vstupní konzultace a začít svoji vlastní cestu k vytoužené postavě. 
 
Ale ať už se rozhodnete jakkoli, jedno vím jistě. Nyní už nemůžete říci, že nevíte, co 
máte dělat.  
 
Chcete čekat, až více přiberete nebo chcete opravdu zhubnout? 
 
 
 
 
 
Držím Vám palce v dalším úsilí. 
Aleš Valenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleš Valenta © 2012 Jak zhubnout – www.jakzhubnout.eu         12 



www.jakzhubnout.eu – webové stránky zaměřené na pomoc při hubnutí. Spolupráce 
s poradcem možná od věku 18 let. 
Součástí stránek je emailový kurz hubnutí (ZDARMA), který Vám přinese mnoho 
cenných informací. 
Naleznete zde vzorové jídelníčky ke stažení. 
Na stránkách jsou pravidelně zveřejňovány články k tématu hubnutí a zdravého 
životního stylu. 
Možnost registrace do Školy správného stravování. 
http://www.facebook.com/pages/Jak-zhubnout/161113870589179 
 
 
www.skolastravovani.cz – Škola správného stravování je interaktivní online kurz 
správného stravování, který je postaven na celosvětovém konceptu, který propaguje i 
Světová zdravotnická organizace. 
Do Školy správného stravování je možné se registrovat výhradně přes svého 
poradce nebo přímo na stránkách www.jakzhubnout.eu 
 
 
www.snidejzdrave.cz/ales01 - Programy zdravých snídaní, které Vám zabezpečí 
dostatek energie z proteinů. Přes den tak budete efektivnější ve svojí činnosti a večer 
nebudete usínat u televize. Program zdravých snídaní je dlouhodobě zaměřen na 
udržení váhy, zlepšení kondice, zvýšení aktivity a získání nezbytných živin. 
 
 
www.sportovnivyziva.eu – Kompletní sportovní výživa, která je určená pro 24 
hodinovou podporu všech sportovců. Nezáleží na tom, zda jste světový mistr nebo 
rekreační sportovec. Každé tělo potřebuje tu správnou výživu. Individuální 
přizpůsobení pro každého jednotlivce. Sportovní výživu využívají i přední sportovci. 
 
 
 
 
 
www.pracezdomu.eu – Hledáme nové poradce, stránky Vám představí naši činnost a 
způsob práce. Pokud Vás baví sport, zdravé stravování, wellness a nebo jen chcete 
změnit pole působnosti, uvítáme Vás rádi jako naše nové kolegy. 
http://www.facebook.com/pages/Práce-z-domu/140147752690477 
 

Aleš Valenta © 2012 Jak zhubnout – www.jakzhubnout.eu         13 



 � � � � � � � � � � �
 
Aleš Valenta byl již od mala veden ke sportu. Hned jak se do České republiky dostal florbal, 
skončil s hraním stolního tenisu a pustil se na plno do hraní florbalu ještě jako žák Základní 
školy. Zúčastnil se několik mistrovství České republiky ve 
následně za oddíl mužů hrál 3. i 2. florbalovou ligu. Mezi doplňkové sporty patří horské kolo, 
snowboard, běh, volejbal. 
 
Ke zdravé výživě se dostal v létě roku 2004, kdy hledal nové uplatnění. Od té doby se 
zúčastnil řady seminářů a školení s předními světovými odborníky a to v České republice i v 
zahraničí a pomohl stovkám klientů převážně v oblasti hubnutí a udržení váhy. Díky bohatým 
osobním zkušenostem v oblasti sportu Vám dokáže poradit i v této oblasti a vše efektivně 
sestavit pro každého jednotlivce.
 
Ze zahraničních školitelů jmenujme např:
Julián Alvarez Garcia, M.D., PH.D
sporotovní medicína a tělesná výchova 
sportovní výživy. 
 
Dr. Jean de la Tullaye, M.D. -
specializuje se na výzkum v oblasti zdravé výživy, zabývá se bezpečností a kvalitou potravin 
a vzdělává další odborníky i země a to včetně Kambodži.
 
Dr. Luigi Gratton, M.D. - lékař specializující se na vzdělávání v oblasti cvičení a nutriční 
výživy. Svou praxi provozuje v makromolekulární laboratoři pro lidskou výživu na univerzitě 
UCLA v Los Angeles. 
 
Dr. Louis J. Ignarro - laureát Nobelovy ceny v obla
pomocí správné výživy, profesor farmakologie na UCLA Los Angeles.
 

 
 
Tuto publikaci Vám přináší web 
Autor: Aleš Valenta 
Copyright © 2012 by www.jakzhubnout.eu
 
 
 
 
Kontakt na poradce:  
www.jakzhubnout.eu | ales_valenta@centrum.cz
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