
VALÓDI FOGYÁS ONLINE VIDEÓ 

TANFOLYAM 
 

15 RÉSZES ONLINE ELŐADÁS + 5 ALKALOMMAL ÉLŐ INTERAKTÍV 

ELŐADÁS 

 

Egy 15 részes online videó tanfolyam magába foglalja az eredményes, valódi 

fogyás eszközeit. Megtanuljuk az okokat, hogy mik vezettek a túlsúlyodhoz, az 

egészséges táplálkozás alapjait, a zsírégető mozgást, és a súlyleadás lelki 

oldalát is.  

Emellett, előre egyeztetett időpontban, gyakorlati élő webinárokon segítelek a 

fogyás és az életmódváltás útján.  

Természetesen a tanfolyam egy komplett életmódváltó program, hiszen 

az előadások mellett állapotfelmérést, táplálkozási napló elemzést, 

személyre szabott étrendet, utánkövetést tartalmaz.  

Minden esetben felmérjük, mi okozta nálad a túlsúlyt egy kérdőív és egy 

táplálkozási napló elemzés segítségével. Egy egyénre szabott tanácsadással 

kijavítjuk a táplálkozási hibákat, és a rád szabott étrenddel és mozgással 

rásegítünk arra, hogy optimálisan izmot megtartva ténylegesen zsírból tudjál 

fogyni.   

A program nem pontozza az ételeket, mikor mit ehetsz, és mit nem ehetsz... 

mert bármit ehetsz! Nem kell lemondanod kedvenc ételeidről, nincs tiltó 

listás élelmiszer. 

 

https://www.eletmodvaltok.hu/valodi-fogyas-online-tanfolyam-jelentkezes


MI A TANFOLYAM CÉLJA?  

Több vendéggel dolgoztam együtt, akiknek céljuk a fogyás volt. Volt, aki csak 

étrendért, ajánlásért fordult hozzám, egy ideig csinálgatta, majd később 

kudarcba fulladt az eredmény, nem volt motivációja. Hiába tartotta be az 

étrendet és mozgást nem volt sikeres a súly leadása.  

Ezzel párhuzamosan tanfolyamot tartottunk, ahol megtanítottuk a valódi 

fogyás tudományos alapjait, illetve hogyan tudod a szervezetedet a táplálkozási 

hibák kijavításával visszaterelni a régi kerékvágásba. A tanfolyamon végzettek 

sokkal nagyobb motivációval, tudatossággal álltak az életmódváltáshoz. 

Emellett sikeresen megszabadultak a zsírpárnáktól, és még a családtagjaik 

táplálkozási szokásainak is menedzselésében is eredményes életmódváltás 

történt.  

MILYEN TÉMÁKAT ÉRINTÜNK AZ ONLINE KÉPZÉS SORÁN?  

 

✓ Optimális testsúly elérésének egészséges módja 

✓ Helyes táplálkozás építőkövei 

✓ Fő tápanyagaink ismerete (makro- és mikrotápanyagok, funkcionális 

ételek) 

✓ Szervezetünk működése a fogyás szemszögéből - tudományos elvek 

alapján 

✓ Optimális mozgás fogyáshoz 

✓ A lélek szerepe a fogyásban 

✓ Saját étrend készítés – ételek párosítása 

✓ Gyakorlati tanácsok vásárláshoz, ételkészítéshez  

✓ Hosszútávú megvalósítás 

✓ Utánkövetés 

 



A tanfolyam Neked való, ha: 

✓ valódi fogyást szeretnél elérni  

✓ megakarod érteni, hogy eddig miért nem sikerült lefogynod 

✓ elakarod kerülni a jojóeffektust 

✓ nem akarsz fogyasztó csodaszerekre pénzt kidobni 

✓ hosszútávon megakarod tartani súlyodat 

✓ támogatásra van szükséged 

✓ finom és egészséges ételeket szeretnél enni 

✓ a kedvenc ételeidet szeretnéd enni 

✓ ételallergiában vagy érintett 

✓ kipróbálnál új recepteket 

 

A TANFOLYAMHOZ JÁR:  

 

Állapotfelmérés 

Felmérjük állapotodat, és a korábbi szokásaidat egy kérdőív 

segítségével. 

 

Táplálkozási napló elemzés 

Egy számítógépes szoftver segítségével elemzést készítek, és 

rálátást kapunk: 

▪ saját energiaszükségleteidre,  

▪ az ajánlott optimális tápanyagarányhoz képest hiányos 

vagy túlzott bevitel fordul elő az étkezéseidben 

▪ egyéni vitamin és ásványi szükségleteidhez képest 

megfelelő-e a bevitel 

▪ étkezési ritmusodra 

▪ mely ételeket, nyers anyagokat részesíted előnyben. 

 



Étrend 

✓ Az étkezések tartalmazzák a szervezet számára minden fontos 

makro- (szénhidrát, zsír, fehérje) és mikrotápanyagokat (ásványi 

anyagok, vitaminok) optimális arányban. Az étrended alapján 

megtanulod az ételek mennyiségét.  

 

✓ Az étrend 10 napot tartalmaz, amit kedved szerint variálhatsz.  

✓ 1 napot több napig lehet tartani, így spórolhatsz az 
alapanyagokkal. 
 

✓ Az étrendkészítésnél a meglévő ételallergiák/intoleranciák 

figyelembe vannak véve, így nem kell tartanod attól, hogy olyan 

étrendet kapsz, ami tartalmazza az allergénanyagokat. 

 

✓ Tudom, hogy baromi fárasztó grammozni a makrotápanyagokat, 

kalóriát számolni, de itt csak a recepteknél kell konyhai mérleget 

használnod.  

 

✓ Minden egyes napi étkezés rád van szabva, kedvenc ételeiddel, a te 

ízlésednek megfelelően.  

 

✓ Megtanulod az arányokat, miből mennyit szedj a tányérodra. 

Később ezt a tudást kamatoztatni fogod a gyakorlatban, hisz 

szemre megtanulod már az ételek mennyiségét. 

 

Ezen kívül: 

 Gyakorlati útmutató 

Segítséget kapsz az étrend kivitelezéséhez és hasznos tippeket kapsz az 

alapanyagok megválasztásában  

 

 Étkezési tippek sportoláshoz/nassoláshoz 

Optimális összetételű ételek listája sporthoz, és egy nasi lista, ha a nap 

folyamán éhes maradnál.  

 



 Bevásárló lista 

Az étrendhez jár az étrend napi kiszabata, ami megkönnyíti a napi 

bevásárlást. 

 

 Utánkövetés – Konzultáció 

Végig fogom a kezed! A program során elindítalak utadon, és 6 hónap 

utánkövetést biztosítok. Ha nehézséged adódna, ott leszek és segítek.  

 

Ha betartod az ajánlásban leírtakat: 

✓ Sikeres eredményeket fogsz elérni a fogyásban 

✓ Könnyebb leszel 

✓ Jobb lesz a közérzeted 

✓ Elégedett leszel az alakoddal 

✓ Kisebb méretű ruhákat fogsz hordani 

✓ Ami a legfontosabb: Sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb leszel 

☺  

✓ Ez még csak a kezdet… ☺  

 

 

 

Ha bármi kérdésed van a tanfolyammal kapcsolatban, írj az 

info@nutriprogress.hu e-mail címre! 

 

NE MARADJ LE SEMMIRŐL!  
 

  Csatlakozz a Valódi fogyás csodaszer nélkül csoportunkhoz!  

➔  Itt tudsz csatlakozni  

 

 

mailto:info@nutriprogress.hu
https://web.facebook.com/groups/1146828865349728
https://www.eletmodvaltok.hu/valodi-fogyas-online-tanfolyam-jelentkezes
https://www.eletmodvaltok.hu/valodi-fogyas-online-tanfolyam-jelentkezes


Szakszerű segítség életmódváltóknak, akik szeretnének megszabadulni 

túlsúlyuktól véglegesen, mindenféle diéta és fogyasztószer nélkül.  

 

Csatlakozz hozzánk: 

-  ha szeretnél ténylegesen zsírból fogyni 

-  célod az egészséged megőrzése 

-  szeretsz finomakat enni 

-  érdekelnek új receptek 

-  egy támogató közösség részese lehetsz 

 

Dobj egy like-ot a Facebook oldalamra új cikkekért, érdekességekért, 

egészséges táplálkozást támogató receptekért egészségtudatosság témában! 

➔  Itt tudsz csatlakozni  

Ne feledd, csak akkor jelennek meg a bejegyzéseim nálad, ha a „Követed” 

lehetőségre is kattintasz. 

 

Kövess Instagramon új receptekért! @nutriprogress ➔ Itt megtalálsz 

 

https://www.facebook.com/nutriprogress
https://www.instagram.com/nutriprogress/

