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                                              CENÍK 

                                     

                                      PLATNÝ OD 01. 09. 2022 

                         

                            Poradna nutričních terapeutů 
 

 Přibližná doba trvání  

cena bez 

doporučení 

lékaře 

cena 

s doporučením 

lékaře 

Konzultace – vstupní pohovor, odebrání anamnézy, 

měření na váze, rozbor stravovacích zvyklostí, 

edukace              60-80 min. 700,- 

Hrazeno    

pojišťovnou * 

Každá další konzultace – kontrolní měření na váze, 

rozbor jídelníčku, řešení chyb ve stravování, 

reedukce               45 min. 500,- 

Hrazeno  

pojišťovnou * 

Sestavení rámcového jídelníčku a 3 ukázkových dní  

- 60 min. první konzultace 

- do 14 dnů vypracování  

- 45 min. druhá konzultace 1 800,- 

Hrazeno  

pojišťovnou * 

Propočet aktuálních jídelníčků 

- 30 min. první konzultace 

- do 7 dnů vypracování 

- 45 min. druhá konzultace 500,- 

Hrazeno  

pojišťovnou * 

Měření na váze a interpretace výsledků 20 min. 250,-             250,- ** 

 

 

   Balíčky pro klienty 
 

 

1                                                REDUKČNÍ BALÍČEK 

3 měsíční balíček zahrnující 5 konzultací, měření na diagnostické váze + interpretaci výsledků; naučíme vás vybírat si 

správné potraviny, sestavíme pro vás individuální redukční plán, doporučíme vhodnou pohybovou aktivitu.   

Přibližná doba trvání 5 x 60 minut konzultace                         2900,- Kč **                                      

2                                               BALÍČEK PRO SPORTOVCE 

3 měsíční balíček zahrnující 5 konzultací vedených individuálně v závislosti na vašich sportovních cílech, měření na 

diagnostické váze, propojení nutričního plánu s vaším tréninkovým plánem pro zvýšení sportovního výkonu, maximální 

schopnost regenerace, stimulace růstu svalové hmoty nebo redukce hmotnosti. 

Přibližná doba trvání 5 x 60 minut konzultace 3200,- Kč**                                                             

3                                         BALÍČEK „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“ 

Balíček zahrnující 3 konzultace, který obsahuje analýzu vašich stravovacích zvyklostí a vhodná doporučení pro 

„ozdravení“ jídelníčku.  

Přibližná doba trvání 2 x 45 minut konzultace                    1200,- Kč** 
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4                                     „VYZNEJ SE V TOM“ -  ČTENÍ ETIKET 
Jedná se o jednorázovou konzultaci (90 min.), při které vás naučíme orientovat se v etiketách na potravinách a naučíme 

vás vybírat si správné potraviny na základě zjištěných informací 

Přibližná doba trvání 90 minut konzultace 700,- Kč** 

           
5            REDUKČNÍ BALÍČEK PRO DVA - NEJLÉPE SE HUBNE VE VÍCE LIDECH 

Proto nabízíme zvýhodněný balíček pro dvě osoby, který zahrnuje 5 konzultací, měření na diagnostické váze, 

interpretaci výsledků; naučíme vás vybírat si správné potraviny, sestavíme pro vás individuální redukční plán, 

doporučíme vhodnou pohybovou aktivitu. A to vše pro dvě osoby za zvýhodněnou cenu.  

Přibližná doba trvání 5 x 60 minut konzultace pro dva 4900,- Kč** 

 

 
  * Služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění se smluvenými pojišťovnami 

 

** Není hrazeno ze zdravotního pojištění 

                                                 

 

 

 

             .                                                        ..……………………………… 

                                                        Ing. Radka Gerčáková 

                                                              vedoucí ekonomického odboru                                                                          


