
                                               CENÍK 
 

VYŠETŘENÍ A PORADENSTVÍ POPIS CENA /Kč 
Vstupní vyšet ření na Inbody 230  
Platí se k vybranému počtu konzultací 

detailní hodnocení tělesného složení člověka 600 

Sleva pro člena Finclubu 450 
Vyšet ření Max Pulse Medicore  -vyšetření stavu a průchodnosti cév, konzultace výsledků  

-vyšetření aktivity vegetativního nervstva, konzultace  
600 

Sleva pro člena Finclubu 450 
Jednotlivá konzultace obecná  jakékoliv téma z oblasti výživy bez antropometrického měření 800 
Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 750 
5 konzultací, max. doba 3  měsíce snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 3500 
Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 3400 

8 konzul tací, max. doba  6 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 5200 

Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 5100 

10 konzultací, max. doba  8 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 6000 

Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 5800 

15 konzultací, max.  doba  12 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 7500 
Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 7300 

20 konzultací, max. doba  15 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 9000 
Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 8800  

25 konzultací, max. doba 1 7 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 10000 

Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 9700 

30 konzultací, max. doba 20 měsíců snižování či zvyšování váhy, metabolická onemocnění 11100 

Sleva stálí klienti, důchodci, studenti do 20 let, ZTP, člen Finclubu 10800  

Poradenství mimo poradnu či 
otevírací dobu v rámci Brna  

připočítává se k pevně stanovené ceně -      1.4.-31.10. 
- 1.11.-31.3. 

250 
350 

Návšt ěva domácnosti , poradenství 
při nákupu potravin 
 

Brno-výběr, popis potravin, skladování, způsob úpravy  
Okolí Brna do 20 km     - „ - 
Mimo Brno a okolí         - „ - 

400 
600 

dle domluvy  
Vyšet ření glukózy, cholesterolu a 
triglycerid ů v krvi  

hladiny glukózy v krvi  
hladiny cholesterolu v krvi  
hladiny glukózy a cholesterolu v krvi  
následné výživové doporučení 

100 
150 
230 

zdarma  
Test na okultní krvácení  test a následné výživové doporučení 250 
Test na Helicobacter pylori  test a následné výživové doporučení 350 
Test potravinové intolerance  iImunologické testování 59 potravin 2950 
Ukázkové p ředvedení cvik ů   v posilovně, tenis...    - 1 hodina - všední den 

                                    - víkendový den 
400 
600 

Vytvo ření jídelní čku  na týden 2500 
Krokom ěr- paměť 7 dnů, aerob.kroky zakoupení krokoměru 790 
Zapůjčení krokom ěru  vratná kauce po dobu zápůjčky 500 
Rychl á konzultace po internetu  jen u klientů s 10 a více návštěvami proběhlými v poradně zdarma  
Materiály  pyramida, letáky, recepty zdarma  

Neomluvená návšt ěva (telefonem či emailem) je brána jako prob ěhlá konzultace. Omluva je akceptována nejpozd ěji 4 hodiny p řed 
začátkem konzultace telefonem a nejpozd ěji den dop ředu emailem. 

Záloha či celá úhrada vybraného po čtu konzultací je nevratná, stejn ě i v p řípadě vypršení maximální doby návšt ěv. 

Cena jednotlivé konzultace není zcela omezena časem. Délku konzultace ur čuje výživová poradce. 

Platnost ceníku od 1.6.2018 

   


