
 

Gratulujeme Vám. 	 	 	 	 	                                      Rozhodnutí je nejtěžší. 

Dnes se dostáváte ke klíčovému okamžiku ve Vašem životě. 
Dnešním dnem rozhodujete o tom, jaké civilizační onemocnění 
prožije a na které případně zemře. Rozhodujete nejen o svém 
zdravotním stavu, ale i o tom, jak dlouho zůstanete v důchodu 
bez partnera, zda a v jakém stavu se dožijete předurčených 
osmdesátin. 	

Proč?                                                                    Obezita je nejzávažnější zdravotní problém lidstva. 
Nadváha je civilizační onemocnění, které spouští řetězení celé řady 
závažných civilizačních nemocí. Obezita je jako jediná 
z civilizačních onemocnění vidět na první pohled a signalizuje, že 
Váš genetický potenciál selhal a nezvládl Váš životní styl v toxickém 
obezitogenním prostředí, který produkuje soudobý civilizační vývoj. 
Obezita je závažná kardiometabolická a imunosupresivní nemoc a 
jejím výsledkem je, že od poloviny desetiletý umírá na Zemi více lidí 
v důsledku nadváhy než podvýživy. 	

Jak?                                          Somatickou či funkční medicínu neproklamujeme, ale praktikujeme.   

Naším cílem není pouhá redukce hmotnosti, ale celoživotní 
nastavení zdravého životního stylu. Naše programy byly 
dlouhodobě úspěšně ověřeny na klinických pracovištích. 
Nezkoušíme něco nového, něco nereálného a když budete 
 s námi spolupracovat, můžeme zaručit reálný výsledek. Na 
prvním místě si musíme uvědomit, že zdánlivě jednoduché změny 
a režimová opatření dokážou zvrátit nežádoucí zdravotní vývoj.	

Kdo?                                                                                               Vysoce kvalifikovaní odborníci. 

Dovolujeme si Vám nabídnout v ČR jediný 
certifikovaný redukční program bez omezení věku. 
Profesionální zdravotnické vedení MedaFit je 
vypracovaná s ohledem na Vaše osobní potřeby a 
požadavky. Naše programy jsou určené nejen pro 
Vás v jakém koliv životním období, ale i pro kojence, 
batolata, děti a adolescenty. Náš originální postup 
vede k efektivní redukci hmotnosti nejen klienta, ale i 
celé rodinné jednotky. Patentovaný program MedaFit 
se soustřeďuje na dlouhodobé udržení redukované 
hmotnosti bez JO-JO efektu. Léčebný program jsme 
pro Vás ověřili  více jak deseti lety klinické praxe. 



Časový plán? Ne později, ale zítra. Ne za rok, ale za měsíc. Pro Vás a Vaše nejbližší až dva roky. 

Náše originální a špičkové produkty jsou připraveny přímo pro Vás jednou provždy bez 
Jo-Jo efektu. Cílem léčebných programů MedaFit není pouhá redukce hmotnosti, ale 
především nastavení zdravého životního stylu ve Vašem prostředí a zázemí. Nechte se 
osobně překvapit, určitě Vás nezklameme. 

Na úvodním setkání Vám dáme možnost si vybrat z programu LONG-LASTING, QUICK-QUICK 
nebo LOW-COST s možností různých variant.  Když Vám žádná z nich nebude vyhovovat, i na 
to jsme připraveni ve variantě Executive. Ale jsme Vám schopni nabídnout i daleko víc… 

•Za 4 týdny se podíváme jak nakupujete. Do té doby vyzkoušíte našich pět změn ve 
Vašem životním stylu. 
•Za 8 týdnů Vás osobně rozhýbeme. Ověříme a upravíme Váš redukční potenciál. 
•Za 12 týdnů Vám ušijeme jídelníček na míru.  
•Za 16 týdnů Vám nastavíme jídelníček a posilovnu do kapsy.  
•Za 20 týdnů Vám dáme do pořádku Váš šatník. Naučíme Vás mlsat zdravě a           
s rozumem. 
•Za 24 týdnů Vás známí nepoznají a jednou pro vždy budou závidět. 
•Za 30 týdnů nastavíme zdravý životní styl pro celou rodinu 

	 Jako bonus Vám nabídneme  
• redukci hmotnosti pro partnera nebo partnerku 
• výstavbu antiobezitogenního prostředí ve Vašem prostředí 
• cloudový záznam vývoje hmotnosti rodinné jednotky  

Prvý krok:  Objednejte se na MedaFit.cz nebo e-mailem medafit@medasol.eu  

Když ne pro sebe,  pro svoje nejbližší si určitě vyberete z naší široké nabídky 
služeb na MedaFit.cz.  

Nejvyšší kvalita a lékařský přístup ke zdraví je naše krédo. 

Děkujeme za důvěru a budeme se těšit na úspěšnou spolupráci. 

prim. MUDr. Zlatko Marinov 
odborný garant MedaFit 


