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Cena 100 Kč 

• Délka měření 10 minut 

• Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, 

bez-tuková hmota, váha 

• BMI, poměr pasu a boků (WHR), 

procentuální podíl tělesného tuku 

• Doporučení minimální kalorické potřeby      

( BMR) 

• Hodnocení tukové a svalové tkáně 

• Stanovení denního energetického příjmu  

Výsledný lísteček s hodnotami ihned do ruky 

 

Cena 200 Kč 

Délka měření 20 minut 

• Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, 

bez-tuková hmota, váha 

• BMI, poměr pasu a boků (WHR), 

procentuální podíl tělesného tuku 

• Doporučení minimální kalorické potřeby       

( BMR) 

• Hodnocení tukové a svalové tkáně 

• Stanovení denního energetického příjmu       

• Hodnoty obvodů těla                                        

• Obsah minerálních látek v kostech (BMC)     

+ obvod svalstva paže (AMC)                          

• Metabolický věk 

• Doporučení pohybových aktivit 

                                                            

Výsledný lísteček s hodnotami ihned do ruky, 

plus na email výstupní zpráva - 6 barevných 

dvoustran. 
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Cena 300 Kč 

Délka měření 30 minut 

• Tělesná voda, tělesný tuk, svalová 

hmota, bez-tuková hmota, váha 

• BMI, poměr pasu a boků (WHR), 

procentuální podíl tělesného tuku 

• Doporučení minimální kalorické 

potřeby       ( BMR) 

• Hodnocení tukové a svalové tkáně 

• Stanovení denního energetického 

příjmu                                                       

• Hodnoty obvodů těla                                        

• Obsah minerálních látek v kostech 

(BMC)   + obvod svalstva paže (AMC)                                                    

• Vnitro/mezibuněčná voda 

• Útrobní – viscerální tuk                          

• Doporučení pohybových aktivit             

• Ukázka týdenního jídelníčku                      

• Doporučení pohybových aktivit                                                               

                                                           

Výsledný lísteček s hodnotami ihned do 

ruky, plus na email výstupní zpráva - 11 

barevných dvoustran včetně doporučení. 

Cena 500 Kč 

        Délka konzultace 60 minut                

• rozbor současného záznamu jídelníčku 

klienta plus doporučení                                                    

• edukační materiály zaměřené na 

vhodnou úpravu stravovacích návyků, 

obdrží klient s sebou vytištěné, cca 20 

stran                                                          

• V případě zájmu je možné sestavit i 

vzorový individuální jídelníček na 3 dny,        

Cena 300 Kč. (NA MAIL) 
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