
 

MedaFit LONG-LASTING	 	 	 	 8 osobních návětěv s  e-mailovou podporou 

Náš originální špičkový produkt připravený přímo pro Vás. Jednou provždy bez Jo-Jo efektu. Cílem 
léčebného programu MedaFit není pouhá redukce hmotnosti, ale především nastavení zdravého 
životního stylu ve Vašem prostředí a zázemí. Nechte se osobně překvapit, určitě Vás nezklameme. 

•Za 4 týdny se podíváme jak nakupujete. Do té doby vyzkoušíte našich pět změn ve Vašem 
životním stylu. 
•Za 8 týdny Vás osobně rozhýbeme. Ověříme a upravíme Váš redukční potenciál. 
•Za 12 týdnů Vám ušijeme jídelníček na míru. Dáme Vám do pořádku spánek a střeva. 
•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. 

Cena za zdravotnický program MedaFit LONG-LASTING jsou 4 kredity. 

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

MedaFit QUICK-QUICK	 	 	 	 6 osobních návětěv s  e-mailovou podporou 

Maximálně funkční redukce hmotnosti za co nejkratší dobu. Ušijeme Vám na míru tříměsíční 
raketovou redukci hmotnosti s využitím špičkové farmakoterapie bez devastace 
metabolismu a s nastartováním zdravého životního stylu. 

• Za 3 týdny po vstupním vyšetření Vás osobně rozhýbeme. Do té doby vyzkoušíte našich 
pět změn ve Vašem životním stylu. 

• Za 6 týdny se podíváme jak nakupujete, ověříme a upravíme Váš raketový redukční 
potenciál. 

• Za 9 týdnů Vám ušijeme jídelníček na míru, dáme Vám do pořádku spánek a nastavíme 
Vám posilovnu do kapsy.  

• Za 12 týdnů Vám dáme do pořádku Váš šatník a Vaše střeva.  
• Za 15 týdnů Vás známí nepoznají a kolegům ve zdravotnictví ulehčíme plánovanou léčbu. 

Cena za zdravotnický program MedaFit QUICK-QUICK jsou 3 kredity. 
	  
Jako bonus Vám nabídneme  
• cloudový záznam vývoje Vaší hmotnosti 
• seznámíme Vás s principy výstavby antiobezitogenního prostředí 

CENÍK PLATNÝ od 1.5.2019 
ceny jsou uvedeny s 21% DPH 



MedaFit LOW-COST	 	 	 	 	 2 osobní návětěvy s  e-mailovou podporou 

Osobně se spolu setkáme na začátku a v průběhu programu na Vaši žádost. Při vstupním vyšetření 
Vám nastavíme optimální režim on-line komunikace a kontrol. A pak Vás budeme  jednou týdně e-
mailem koučovat a provádět Vás našimi 6 komplexními doporučeními po dobu půl roku. 
•Za 4 týdny ověříme Váš redukční potenciál a cvičební program. 
•Za 8 týdnů Vám doporučíme jídelníček.  
•Za 12 týdnů Vám doporučíme jak dát do pořádku Vaše střeva a spánek.  
•Za 18 týdnů upravíme Váš redukční potenciál a cvičební program. 
•Za 20 tydnů vás naučíme mlsat s radostí a s rozumem 

Cena za zdravotnický program MedaFit LOW-COST je 1 kredit + doplňkové služby podle výběru. 

MedaFit Exekutive	 	 	 	 	 	 osobní návštěvy bez omezení	                                           

Přizpůsobíme se všem Vašim potřebám tak dlouho, jak dlouho budete chtít. Když si budete přát, 
seznámíme Vás se všemi našimi renomovanými experty.  

Cena za zdravotnický program MedaFit Executive je 8 kreditů + doplňkové služby podle přání. 

Ceník doplňkových a dodatečných služeb MedaFit                                                                       

	 REGISTRACE  	 	 	 1200 Kč 

	 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 	 1600 Kč 

	 CÍLENÁ LÉČBA 	 	 	 1100 Kč 

	 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ	 	   600 Kč 

	 REZERVACE	 	 	 	   600 Kč 

	 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 	   600 Kč 

	 NUTRIČNÍ EDUKACE 		 	   600 Kč 

	 ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU	   400 Kč	  

	 SESTAVENÍ NUTRIČNÍHO PLÁNU 	   400 Kč 

	 REHABITACE 	 	 	   	   200 Kč  

	 PROPOČET NUTRIČNÍ BILANCE	   200 Kč 

	 KONZULTACE LÉKAŘE	 	   200 Kč  

	 POSOUZENÍ  LÉKAŘE 	 	     60 Kč  

	 ANALÝZA MOČI	 	 	     60 Kč 

	 ADMINISTRATIVNÍ ÚKON	 	     60 Kč 

CENÍK PLATNÝ od 1.1.2019 
orientační ceny jsou uvedeny s 21% DPH


