
Chcete zhubnout rychle, trvale a bezpečně? 
Svěřte své hubnutí do rukou odborníků a objednejte se na program 

Dr. Diet v CENTRU PREVENCE!

• unikátní proteinová dieta při které netrpíte hlady
•  hubnutí a léčba nadváhy a obezity pod dohledem  

odborného lékaře
• nastartování vašeho metabolismu a správného spalování
•  rychlé a viditelné výsledky hubnutí zejména v problémových partiích  

(břicho, stehna, hýždě)
• hubnete především tuk − měsíční úbytek tuku  5-10 kg
• hubnutí bez JOJO efektu
• edukace v oblasti správné výživy, získání nových stravovacích návyků
•  dieta je vhodná i pro pacienty s pohybovými obtížemi, onemocněním dýchacího  

a oběhového systému
• za své peníze dostanete více, než jste čekali, máme 100% spokojenost klientů

• garance vrácení peněz na:  „Program odborné péče Dr. Diet půlroční“

to je:

Těší se na vás tým odborníků privátní kliniky CENTRUM PREVENCE na adrese: 

Starochodovská 1750/91, 149 00 Praha 4 

Pro více informací a objednání volejte 226 802 226 nebo 608 808 438. 

www.centrumprevence.cz



●  tělesná voda, tělesný tuk, svalová  
hmota, beztuková hmota, váha

●  BMI, procentuální podíl tělesného  
tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

● hodnocení tukové a svalové tkáně
●  cvičební plán (energetický výdej  

pro různé typy cvičení)
● doporučený denní příjem kalorií
●  vnitrobuněčná voda, mimobuněčná  

voda, proteiny, minerální látky,  
tuková hmota, kosterní  svalová  
hmota, beztuková hmota 

●  pokud se rozhodnete zhubnout  
prostřednictvím proteinové diety  
Dr. Diet, částku za měření na přístroji  
InBody230 vám vrátíme

SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI

INBODY230 – ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

● Chcete zjistit o svém těle více? 

● Z čeho přesně je vaše tělo složeno? 

●  Chcete zjistit, zda je váš trénink  
cílený na jednotlivé partie  
nebo zda dieta pomáhá tam,  
kde má a hubnete správně?

Výstupy z měření, 
které získáte:

…a mnoho dalších přínosných informací, které vám předá a vysvětlí odborný 
personál CENTRA PREVENCE. 

Pro objednání volejte  226 802 226 nebo 608 808 438. 
Více informací získáte na www.centrumprevence.cz

Trup

Trup
16,8 %
5,5 kg

Normální

12,7%
0,5 kg

Normální

15,3%
1,6 kg

Normální

15,3%
1,6 kg

Normální

10,5%
0,4 kg

Pod

Objednejte se!
Základní měření: 250 Kč

Komplexní měření: 890 Kč

25,9 kg
Normální

3,2 kg
Normální

3,3 kg
Normální

8,6 kg
Normální

8,4 kg
Normální

Trup

Množství svaloviny

Množství tuku

INVESTUJTE DO SEBE, DO SVÉHO ZDRAVÍ, BUDETE SPOKOJENI!


