
▼ INZERCE  

! JAK SE CÍTÍM?
Bezstarostně. Neřeším přípra-
vu jídel, takže mám mnohem 
víc času. Výrazně se mi zlepšilo 
i zažívání. Sama na sobě  poci-
ťuji více energie, protože je mo-
je strava konečně vyvážená. 

CO JÍM?
V krabičkách 
najdu vše, 
co potřebuji 
a co mi chut-
ná. Mám je 
od NutriCare.
cz– Fresh Li-
fe, dietní pro-
gram Slim, 
5 porcí/
den/25 dní). 
Jídla jsou 
lehká, pes-
trá a fresh. 
A přesně tak 
se po nich i cí-
tím!

MÉ POCITY ZE CVIČENÍ?
Do tance jsem se zamilovala, 
přesně tak, jako když jsem se 
mu věnovala naposledy. To už je 
ale delší doba. Tancuji reggae-
ton, který v taneční škole Dance 
Perfect (DancePerfect.cz) vyu-
čuje výtečná Martina Drašarová. 
Pod její taktovkou se pokaždé 
cítím neskutečně!

ČÍM JSEM SE PŘEKVAPILA?
Tím, že dostat se po letech za-
se „do rytmu“ je někdy honička! 
Ale nevzdávám se a snad se br-
zy dostanu do formy.

JAK SE CÍTÍM?
Začala jsem sama už od 1. led-
na a po týdnu vlastní stravy na-
jela na krabičky. Mám výhodu, 
že stačí, když mi váha ukazuje 
o půl kila míň a už jsem v euforii, 
a na její vlně zatím jedu pořád.

CO JÍM?
Mám speciální program Pro-
tein extra od Zdravé stravování, 
takže vlastně nejím skoro žád-
né sacharidy, zato spoustu bíl-
kovin. Pro mě, milovnici masa, 

vajec a sýrů, je to na-
prosto ideální. A ten 
pocit, že nemusím 
vařit!

JAK MI JDE 
CVIČENÍ?
Kvůli zdravotním 
komplikacím a antibiotikům 
jsem týden vynechala, a bylo 
mi to líto. Každopádně každou 
další lekci vidím, jak mi stou-
pá výkonnost. Zvládnu víc a víc 
i vydržím. Po odchodu z posi-
lovny (Fitinn.cz) zažívám něko-
lik hodin příval štěstí a energie. 
A to i v případě, že se na cvičení 
ploužím večer a úplně utahaná.

ČÍM JSEM SE PŘEKVAPILA?
Jak rychle se mi všechno pře-
klopilo v hlavě. Většinou to při-
chází samo od sebe, tentokrát 
jsem nastavení zvládla na po-
vel. Nehoní mě mlsná, nezávi-
dím dorty ani knedlíky, jsem 
v hubnutí důsledná. 

JAK SE CÍTÍM?
Popravdě trochu vyčerpaně. 
Trávím mnohem více času pří-
pravou jídel a neustále přemýš-
lím, co musím nakoupit. Někdy 
je to opravdu náročné stát ho-
diny u plotny.

CO JÍM?
Hubnu pod dohledem výživář-
ky Lady Noskové z Dietplan.
cz. Každý den zapisuji všech-
na jídla, která mi pak poradky-
ně okomentuje a upozorní mě 
na chyby, a také doporučí, co 
zlepšit, kde přidat nebo ubrat. 
Stále mám co zlepšovat, ale ta 
podpora je k nezaplacení. Hlav-
ně bojuji s pitným režimem, ale 
i to postupně zlepšuji.

MÉ POCITY ZE CVIČENÍ?
Zjistila jsem, že mám svaly, 
o kterých jsem neměla tušení. 
Je pravda, že se mi někdy moc 
nechce, ale ze cvičení vždy od-
cházím nabitá energií a těším 
se na další lekci. A pilates stroje 
(Pilatespraha.eu) neodpustí se-
bemenší chybu, takže se musím 
hodně soustředit, abych cviky 
dělala správně. Po měsíci zvlá-
dám některé cviky lépe než na 
začátku, což je super motivace 
k dalšímu pokračování.

ČÍM JSEM SE PŘEKVAPILA?
Jak moc jsem na sebe naštva-
ná, když něco udělám špatně. 
Jela jsem na výlet do Drážďan, 
a neměla jsem připravenou sva-

činu, kou-
pila jsem si 
jídlo v ob-
chodě, aniž 
bych nad 
ním moc 
přemýšlela, 
a pak jsem 
sama sobě 
musela vy-
nadat, že 
i v časové 
tísni přece 
můžu jíst 
správně. 

JAK SE CÍTÍM?
Vzhledem k tomu, že mám do-
le dvě kila, tak samozřejmě pří-
jemně. Čekala jsem ale, že to 
půjde rychleji. 

CO JÍM?
Držím nízkosacharidovou dietu 
Low Carb od společnosti Nutric 
Bistro. Jídla jsou pestrá a chut-
ná. Na den mám tři – snída-
ni, oběd a večeři v celkové výši 
1700 kcal. Vzhledem k tomu, 
že jím normálně velmi málo, 
tak mám problém předepsané 
množství sníst. Takže občas kra-
bičku dojí přítel.

MÉ POCITY ZE CVIČENÍ?
Jóga je větší „záhul“, než jsem 

si původně 
myslela. Vi-
děla jsem ji 
jako nená-
ročné pro-
tahování. 
Opak je prav-
dou. Přestože 
jsem v mi-
nulosti děla-
la sportovní 
gymnastiku, 
mám s někte-
rými pozicemi 
trochu pro-
blém. Budu se 
stále zlepšovat 

v Yogacentrum.cz

ČÍM JSEM SE PŘEKVAPILA?
Asi ničím.  Dietu nedržím prvně.
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kovin. Pro mě, milovnici masa,

nečně vyvážená. 
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UČÍM SE
ZDRAVĚ VAŘIT

JÓGA NENÍ
TAK SNADNÁ 

JSEM VZORŇAČKA MÁM VÍC ENERGIE
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v Yogacentrum.cz

Požádejte v ní o LiQuido DUO FORTE – dvojitý zá-
sah proti vším a hnidám v podobě šamponu a séra
na vlasy, které působí na veš třemi mechanickými 

účinky (2x dušení, 1x liQuidace). Zdravotnický prostředek 
LiQuido DUO FORTE obsahuje unikátní komplex přírod-
ních silic a olejů, jejichž kombinace a účinné látky vytváří 
nepříznivé podmínky pro existenci, růst a množení vší.
Zároveň je šetrný a dobře snášený citlivou pokožkou.
Mohou ho tak užívat malé děti i alergici.

Zase vši? Zlikvidujte je!
Přineslo vaše dítě ze školy či školky v hlavě 
nezvané vetřelce? Nepodléhejte panice 
a zvolte efektivní a účinné řešení z lékárny!

VÝHODNÉ BALENÍ: 
šampon na vlasy + sérum, hřebínek, čepice a lupa ZDARMA
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