Ceník služeb se slevou pro pojištěnce VoZP ČR
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

AMBULANCE
•

NUTRIČNÍ TERAPIE

Úhrada služeb v režimu standard (možnost i bez objednání v ordinačních hodinách)

NÁZEV
SLUŽBY

CENA
ROZSAH

nejvýhodnější

Vstupní balíček
kompletního
zdravotnického
vyšetření –
diagnostika
nutričního
stavu
Komplexní
analýza složení
těla a typu
metabolismu
pouze s využitím
InBody 230
Výhodný balíček
měření na InBody
+ možnost
kontrolních odběrů
kapilární krve

až 90 minut
možnost využít
jen 1x !

500

možnost
rozdělit
na 2 konzultace
(měření a
odběry)

až 60 minut

6 x 30 minut
platnost až 1 rok

Cena
VoZP ČR

OBSAH SLUŽBY

(CZK)

300

2000
příplatek
za každý
odběr
100 Kč

Vyšetření na InBody 230 + důkladná
interpretace výsledků + doporučení
vhodné životosprávy, pohybové aktivity
+popis výsledků s individuálním
doporučením + základní odběr krve
(glykemie,cholesterol,močovina)+měření
krevního tlaku+možnost somatického
vyšetření = výsledky ve složce A4

Vyšetření na InBody 230+důkladná
interpretace+individuální doporučení
životosprávy v manuálu +individuální
materiál = vše ve složce A4

Balíček vhodný pro zájemce, kteří na sobě
chtějí pracovat samostatně a docházet
pouze na odborné kontroly. Součástí je
analýza na InBody a odborná stručná
interpretace bez jídelníčků.

50 % sleva

250 Kč

50 % sleva
150 Kč

20 % sleva

Platnost balíčku max. 1 rok!

Pozn. Pro poskytnutí slevy nutno předložit kartičku pojištěnce a žádanku oš.praktického lékaře.
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Ceník služeb se slevou pro pojištěnce VoZP ČR
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

• Služby v režimu – nadstandard (terapeutický proces)
NÁZEV
SLUŽBY
Komplexní kurz
zaměřený na
redukci
hmotnosti a
změnu
nevhodných
návyků
Analýza a rozbor
jídelníčku

Diagnostika
stravovacích
návyků a
sestavení
individuálního
výživového
plánu

ROZSAH

6 x 60 minut
NT

1 x 90 minut

2 x 60 - 90
minut

CENA
(CZK)

CENA
VoZP ČR

800

2500

SLUŽBY

3920

6 x analýza na InBody+odběr krve,
rozbor záznamů, jídelníček s
revizemi,internetové poradenství,
materiály a + možnost využít úvodní
sezení na hypnózu

20 % sleva
640

Rozbor zapsaného jídla klientem
a doporučení nutriční terapeutky,
bez možnosti sestavit JL

20 % sleva

4900

OBSAH

20 % sleva
2000

Součástí je 2 x vyšetření na
InBody + důkladná interpretace
výsledků+konzultace ohledně
sestavení jídelníčku+důkladná
analýza jídelníčku a individuální
jídelníček na 14 dní. Cílem je úprava
jídelníčku dle zásad zdravé výživy a
individuálních potřeb, zaměření na
vhodný výběr potravin, důraz na
pravidelnost a edukační
materiály. Tato služba je v ceně

(možnost využít i
samostatně mimo
výše uvedené
programy)

všech ostatních nadstandardních
programů.

Diagnostika
stravovacích
návyků a
sestavení JL pro
klienty se
spec.požadavky

To samé jako u výše uvedené
služby jen rozšířené pro klienty se
specifickými požadavky ( kojící
matky, směnný provoz, alergici
atp.)

Individuální
konzultace
s nutriční
terapeutkou

2 x 60-90 minut

3000

20 % sleva
2400

až 90 minut

500

20 % sleva
400

Jednorázová, nepravidelná
konzultace při řešení veškerých
problémů s výživou mimo programy,
součástí může být InBody, krev za
příplatek.

Ceník platný od 1.9.2012
Od 1.11.2012 ceny vč.DPH!
Pozn.: Akce zakoupené ve slevách nelze kombinovat se slevou na pojišťovnu a dalšími službami!
Naše poradenství není zatíženo jakoukoliv snahou o prodej, nabídku a propagaci doplňků stravy ani
jiných podobných metod. Zázraky neslibujeme!
Pro poskytnutí slevy nutno předložit kartičku pojištěnce a žádanku ošetřujícího lékaře!
Schválil: PhDr. Robert Chytka – jednatel ViaFit,s.r.o.
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