
Ako schudnúť!

1. krok Mineraalizovanie/  Odkyslenie organizmu (kontrola kyselín): 3 až 4 dni

Metódu  revolučného  chudnutia  vymyslel  lekár  nemeckej  futbalovej  reprezentácie  Wolf
Funfack.  Je potrebné  prestať jesť zemiaky,  cestoviny,  ryžu,  biele  pečivo a chlieb,  bravčové
mäso, majonézové jedlá, vyprážané, mastné, sladkosti a alkohol (za alkohol sa považuje aj
víno Ph 3-4  či pivo Ph 4,5) a taktiež je vhodné prestať fajčiť a piť kávu.

Odkyslenie  organizmu  znamená:  dostať  hodnotu  pH na  6,8  až  7,4.  Môžete  jesť  ovocie
(dopoludnia) i zeleninu (poobede), ryby, hydinové mäso, strukoviny, tofu 

Docieliť optimálnu hodnota Ph čo najskôr, dodržiavať nižšie stanovenú tabuľku a jesť iba
ovocie a zeleninu a to zásadotvornú:  jablká, čerešne, jahody, citróny, grapefruity, ananás,
hrozno, broskyne, olivy, žerucha (výhonky), uhorka,  červená repa, čerstvá kapusta,
paprika, brokolica, špenát, hrach, karotka, kaleráb, cukina...

produkt dávkovanie Účinok Poznámka
Figuactiv
bilinný čaj

5 x denne 1 – 2 g
Telo detoxikuje, ale aj tlmí pocit hladu
a stimuluje metabolizmus

Tekutiny
(najlepšie čistá

voda)

min. 2 l doobeda
1 l poobede

Odplavovanie toxínov uložených v 
tukovom tkanive, ktoré je potrebné z 
tela odstrániť. Pri nedostatku tekutín 
sa zhoršujú funkcie obličiek, 
spomaľuje sa vyplavovanie a spra-
covávanie toxických a škodlivých 
látok. Pri súčasnom chudnutí sa 
zhoršuje aj elasticita kože, častejšie 
vznikajú strie alebo celulitída. Na 
nedostatok tekutín pri chudnutí bude 
Vaše telo reagovať ako na stresujúci 
prvok, zníži sa spaľovanie tukov a 
organizmus bude spaľovať svalovú 
hmotu! Ak teda chcete schudnúť, 
musíte vypiť denne aspoň 3 litre 
tekutín a to nie naraz, ale rozložene 
počas dňa.

V tomto množstve
je už zarátaný aj
figuactiv bilinný

čaj

Aloe vera gél 3 x denne 30 ml

Zásobáreň vitamínov, minerálov a 
množstva ochranných látok, ktoré 
pomáhajú zvládnuť stres, ktorý vzniká
pri chudnutí

ProBalance 3 x denne 4
tablety 

(zapiť malým
množstvom vody)

Zabezpečuje dobre fungujúcu látkovú 
premenu, tráviace procesy, funkciu 
enzýmov, celkovú pohodu organizmu 
ako aj „dostupnosť“ tukových zásob 
(dochádza k dobré mu spaľovaniu 
tukov). Kyselina sa neutralizuje, 
vytvára sa rovnováha, na ktorú telo 
reaguje tým, že uvoľňuje kvapalinu 
z tela, tým čiastočne dochádza k strate
hmotnosti, ale predovšetkým 

Každý deň použiť
testovacie ph

prúžky na ranný
moč. Ak sa

priblížime k Ph 7,
stačí používať 2-4

tablety denne.



produkt dávkovanie Účinok Poznámka
k zlepšeniu látkovej výmene 
a spaľovaniu tukov.

Ak počas týchto dní nedoplníme telu žiadne sacharidy, donútime telo mobilizovať energiu z
telových zásob, t.z. z tukov!!!

AV gél + ProBalance neutralizujú negatívne vplyvy diéty na vnútorné prostredie organizmu.
Už  po  niekoľkých  dňoch  (3-4)  zaznamenáte  pokles  pH,  stratu  niekoľkých  kilogramov,

„sploštenie bruška" a celkovo pocit lepšie fungujúceho organizmu. Už behom týchto niekoľko málo
dní väčšina stratí 2-6 kg telesnej hmotnosti (kvapaliny).

Ako náhle dosiahneme hodnotu Ph 6,8 až 7,4 môžeme začať s diétou, čiže krokom č. 2.

2. krok – Redukcia tukových zásob (spaľovanie tukov)

Raňajky  /  večere  nahradíme  doplnkami  figuactiv.  Ich  zloženie  kopíruje  ideálny  pomer
základných  makroživín  pre  redukčnú diétu-  sacharidy,  bielkoviny a tuky a dopĺňa  zároveň  celé
spektrum vitamínov, minerálov, stopových prvkov a vlákniny.

produkt dávkovanie Účinok Poznámka

Figuactiv nápoj
938 kJ

3  Pl (30 g) do 200
ml nízkotučného

mlieka

Pre vyšší obsah bielkovín chráni 
svalovú hmotu počas redukcie 
tukových zásob. Obsah vlákniny 
a balastných látok zabezpečuje pocit 
nasýtenia (nevyvoláva prudké 
vylúčenie inzulínu, ale udržuje 
stabilnú hladinu cukru v krvi). Táto 
náhrada jedla obsahuje vo vyváženom 
množstve všetky výživné látky 
potrebné pre jedno hlavné jedlo.  

Plnohodnotná
náhrada jedného

denného
(hlavného) jedla
-napr. Raňakjky /

večera. 
Príprava:

rozmiešať, nechať
postáť na

napučanie a opäť
rozmiešať. 

Protein Power
437 kJ

1 odmerka (12,5
g) a 125 ml
polotučného

mlieka

Prispieva k rastu a udržaniu svalovej 
hmoty

Postará sa o dobrý energetický, 
bielkovinový a glykogénový 
metabolizmus

Prispieva k udržaniu dobrého stavu 
kostí

Užívať večer pri
pocite hladu

hodinu dve pred
spaní.

Pred použitím
pretrepte

Figuactiv bilinný
čaj, Aloe vera

gél, ProBalance

Dodržiavať podľa
kroku č.1

Tekutiny
(najlepšie čistá

voda),

2 l doobeda
1 l poobede

ovocie 200 g doobeda Iba ak pociťujeme hlad

jablká, čerešne,
jahody, citróny,

grapefruity,
ananás, hrozno,

broskyne,
banány



produkt dávkovanie Účinok Poznámka

zelenina
200 g doobeda
200 g poobede

Iba ak pociťujeme hlad

žerucha
(výhonky),

uhorka,  červená
repa, čerstvá

kapusta, paprika,
brokolica,

špenát, hrach,
karotka, kaleráb,

cukina,
paradajka, pálivé
papričky, cesnak

Nápoje,  polievky  a  tyčinky  slúžia  na  to,  aby  bunky  dostali  všetko,  čo  potrebujú.
Pretože bunka, ktorá to nedostane, nezačne požierať tuk, ale svalovinu!

Pacienti s cukrovkou opatrne s ohľadom na ovocný cukor!
Ostatné jedlá

Čo najviac obmedzte nezdravé tuky a tučné výrobky, každý deň radšej skonzumujte za malú
hrsť orechov. Dajte prednosť tmavému celozrnnému pečivu. Jedálniček môžete obohatiť tvarohom
či mliečnymi kysnutými produktami s nízkym obsahom tuku. Preferujte biele druhy mäsa (hydina,
ryby)  pred  červeným.  Jedzte  potraviny  bohaté  na  vlákninu,  škroby  a  potraviny  s  nízkym
glykemickým indexom. Každé jedlo doplňte kúskom ovocia alebo zeleniny.  Dôsledne obmedzte
príjem  rafinované  cukru  a  siahnite  radšej  po  energeticky  výhodnejších  variantoch  (sušienky  s
vlákninou bez náplne, sušené ovocie). Šetrite soľou a nahraďte ju radšej korením alebo čerstvými
bylinkami. Neznižujte zbytočne výživovú hodnotu potravín ich nesprávnou tepelnou úpravou alebo
skladovaním. Vylúčte alkoholické nápoje a dodržiavajte príjem tekutín aspoň 3 litre denne (voda,
minerálky, bylinné čaje, ovocné džúsy s mierou a ak tak riedené vodou). Veľkosť porcie by sa Vám
mala vmestiť do dlaní rúk – zarovnane. Radšej jedzte viacero menších jedál než jednu veľkú porciu.

Cenová kalkulácia:

Názov Množstvo Cena / €
Zákazník

VOC* / € 
(LR partner)

Poznámka

Probalance 1 ks 42,99 € Na dotaz na 3 mes.

Čaj na chudnutie 1 ks 28,99 € na 6 mes.

Aloe Gél  - broskyňa 2 ks 2 x 28,49 na 1 mesiac

Coctail podľa výberu 1 ks 52,99 3 týždne (1,5 cyklu)

Polievka podľa výberu 1 ks 52,99 3 týždne (1,5 cyklu)

Protein Power 1 ks 49,99 1 mesiac

PH prúžky 1 ks 3,39 1 mesiac

*Pozn:  VOC  /  LR  partner  môžete  byť  po  registrácii.  Registrácia  do  systému  je  jednoduchá,
nezáväzná  a  umožňuje  Vám  nakupovať  všetok  tovar  z  LR  vo  veľkoobchodných  cenách.
Podmienkou  je  prvá  objednávka  aspoň  102  €  (resp.  predvolené  balíčky  napr.  s  Aloe  vera
výrobkami).  Následne  nie  sú  žiadne  povinnosti  ani  objednávky  viazané  na  množstvo.  Bližšie
informácie telefonicky alebo cez web https://www.lrhealthbeautyslovensko.sk

mailto:info@lrhealthbeautyslovensko.sk

