
WSP�ŁPRACA DIETETYCZNA 
TRENINGI ONLINE 
OFERTA DLA FIRM 
SZKOLENIA / EVENTY

Z A D B A J  O  S W O J E  Z D R O W I E  

K O M P L E K S O W O  J U Ż  D Z I Ś !   

 

Oferta na rok 2022 / 2023



Usługi niestandardowe / szkolenia / warsztaty wyceniane indywidualnie 

Kontakt
Ksenia Nowak
Tel. 784 969 999
Mail: ksenianowak@kierunekzmian.pl
www.ksenianowak.pl 
 

Cennik skr�cony 

PLAN
ŻYWIENIOWY 

7 dni   - 250 zł
14 dni - 400 zł

KONSULTACJA DIETETYCZNA
W GABINECIE / ONLINE 

Jednorazowa konsultacja
dietetyczna  150 zł

 
4 konsultacje dietetyczne  

549 zł 

PAKIETY
PREMIUM

1 miesiąc    - 449 zł
2 miesiące - 849 zł 
3 miesiące - 1299 zł 

Dieta 

PAKIETY
TRENINGOWE ONLINE 

4 treningi       420 zł 
8 trening�w   750 zł 

TRENING ZDROWOTNY 
ONLINE 

TRENINGI ONLINE DLA
GRUP

ZORGANIZOWANYCH

1 godzina 
170 zł brutto 

Trening ONLINE 

1 godzina  -  119 zł  

Szczeg�łowy opis usług poniżej 



Konsultacja dietetyczna           150 zł 

Konsultacja kontrolna          

Szeroką edukację żywieniową od podstaw. 
Dokładne wyliczenie zapotrzebowania na płyny oraz wła�ciwego
bilansu energetycznego z uwzględnieniem Twojego stanu zdrowia
oraz poziomu aktywno�ci fizycznej. 
Om�wienie błęd�w żywieniowych oraz możliwo�ci ich korekty.
Om�wienie żywienia w Twojej jednostce chorobowej (jeżeli takowa
występuje) 
Proste psychodietetyczne wskaz�wki kt�re pozwolą na
samodzielną korektę popełnianych błęd�w 
Zalecenia względem aktywno�ci fizycznej 
Ustalenie szczeg�łowego planu działania
Interpretacja wynik�w bada� laboratoryjnych
Pierwsza konsultacja trwa około 60 - 75 minut. 

W ramach pierwszej konsultacji otrzymujesz:

Ciąg dalszy edukacji żywieniowej
Weryfikację efekt�w 
Wykrycie ewentualnych błęd�w oraz poszukiwanie nowych rozwiąza�
Rozwiązywanie bieżących problem�w wynikających z podejmowanych zmian
żywieniowych 
Dostosowanie żywienia do zmieniającego się stanu zdrowia, stylu życia bąd�
zmian w cyklach treningowych  
Wsparcie psychodietetyczne oraz pracę nad nawykami żywieniowymi
Interpretacja wynik�w bada� laboratoryjnych
Konsultacja kontrolna trwa 45 - 60 minut.   

Konsultacja kontrolna obejmuje:

Konsultacje w gabinecie / ONLINE 

Pierwsza konsultacja            



Indywidualne plany żywieniowe  

Plan żywieniowy  7 dni        250 zł 

Plan żywieniowy 14 dni       400 zł 

Spersonalizowany plan żywieniowy dostosowany do Twoich
potrzeb, kt�re poznaję w trakcie wcze�niejszej konsultacji. 
Plan dostosowany jest do Twojego stanu zdrowia, stylu życia,
poziomu aktywno�ci fizycznej
Listę zakup�w na cały tydzie�
Uproszczoną tabelę zamiennik�w - jeżeli Tw�j stan zdrowia
pozwala na zamianę produkt�w w diecie
Kontakt z dietetykiem:

W ramach usługi otrzymujesz: 

   - Przez 3 tygodnie od otrzymania planu żywieniowego
   - 1-2 maile tygodniowo obejmujące pomoc w realizacji diety
   - Kontakt nie obejmuje interpretacji bada� laboratoryjnych oraz
zmian żywienia na wskutek zmian cyku treningowego lub stanu
zdrowia. 

Czas oczekiwania na plan to 7 dni roboczych na każdy tydzie� diety. 

Plany żywieniowe rozpisywane są tylko po wcze�niejszej konsultacji
dietetycznej - podczas kt�rej otrzymuję pełen obraz Twoich potrzeb,
aby najlepiej dostosowa� żywienie do Twojego stylu życia, stanu
zdrowia oraz potrzeb.



Usługi dodatkowe

OFERTA DLA PAR

RABAT  15%  NA WSZYSTKIE USŁUGI  

 
Ty i Twoja druga poł�wka chcecie zadba� o siebie? Na wizyty chcecie
przychodzi� razem? Nic prostszego! 

Wybierzcie interesujące Was usługi - na cały pakiet otrzymacie 15% RABATU! 

Otrzymacie plany żywieniowe na wsp�lnej bazie produktowej. Plany zostaną
dostosowane do Waszych potrzeb oraz stanu zdrowia

*Warunkiem otrzymania rabatu dla Par jest minimum 50% wsp�lnych
posiłk�w na podobnej bazie produktowej

CUKRZYCA CIĄŻOWA   

Zmienna fizjologia cukrzycy ciążowej wymaga stałego kontaktu z
dietetykiem. W zależno�ci od przebiegu ciąży, istnieje ryzyko częstych korekt
postępowania żywieniowego. 

Prowadzenie cukrzycy ciążowej jedynie na pakietach PREMIUM. 

Indywidualne zalecenia żywieniowe 

 

150 zł 

 

Lista produkt�w zalecanych i przeciwwskazanych
Zalecenia względem technik kulinarnych 
Sugerowana ilo�� oraz rozkład posiłk�w w ciągu dnia

Wstępne zalecenia żywieniowe dotyczące Twojej jednostki chorobowej, bez gramatury
produkt�w, kaloryczno�ci, bez wdrażania "sztywnego" planu żywieniowego:



Usługi dodatkowe

Wielokrotne przejścia z odchudzaniem sprawiają, że masz

wątpliwości czy dasz radę? 

Potrzebujesz stałego kontaktu z dietetykiem? 

Skorzystaj z pakiet�w PREMIUM w ramach kt�rych otrzymasz stałą
opiekę ONLINE (poza weekendami) na okres trwania pakietu. Na Twoje
pytania oraz wątpliwo�ci staram się odpowiada� najszybciej jak się da.
Odpowied� na wiadomo�ci email otrzymujesz do 24 h - maksymalny
czas oczekiwania to 48 h (czas uzależniony jest od nagłych wypadk�w
kt�re traktowane są jako priorytet).

Stały kontakt z dietetykiem gwarantuje wsparcie techniczne z zakresu
wdrażania zmian żywieniowych, wymiany produkt�w i potraw, radzenia
sobie w trudnych sytuacjach codziennych! 

*W przypadku wykupienia usług pojedynczych standardowo
odpowiadam na maile 1-2 razy w tygodniu. 

Pamiętaj jednak, iż praca nad Twoją motywacją i samodyscypliną to
zadanie czasochłonne, do kt�rego wykorzystujemy systematyczne
spotkania kontrolne. Zapisuj sobie wszystkie problemy dnia
codziennego, kt�re chciałby� om�wi� podczas spotka�. 
 
 



Pierwsza konsultacja w gabinecie / ONLINE  (szczeg�ły usługi 
 powyżej) 
Spersonalizowany plan żywieniowy 7 dni dostosowany do
Twoich potrzeb i umiejętno�ci.
Stała opieka dietetyka ONLINE (poza weekendami) przez okres
trwania pakietu - odpowied� na 1 email dziennie. 
Raportowanie - na życzenie stała kontrola efekt�w
Plan w formie wydrukowanej - w przypadku korzystania z
usług stacjonarnych. 

Czas trwania pakietu - 1 miesiąc (czas liczony od momentu
pierwszej konsultacji) 

W cenie pakietu: 

           

*W cenie usługi stała opieka ONLINE o warto�ci 150 zł / miesiąc

Cena pakietu   449 zł 

PAKIETY PREMIUM 

PAKIET    1 M   

W cenie usługi otrzymujesz dostęp do APLIKACJI MOBILNEJ 
 kt�ra o okre�lonej porze przypomni Ci o posiłku. Tw�j plan
żywieniowy będzie aktywny w aplikacji przez okres trwania
pakietu.



Pierwsza konsultacja w gabinecie / ONLINE  (szczeg�ły usługi 
 powyżej) oraz konsultacja kontrolna.
2 spersonalizowane plany żywieniowe 7 dni - dostosowane do
Twoich potrzeb i umiejętno�ci. 
Stała opieka dietetyka ONLINE (poza weekendami) przez okres
trwania pakietu - odpowied� na 1 email dziennie. 
Raportowanie - na życzenie stała kontrola efekt�w
Plany w formie wydrukowanej - w przypadku korzystania z
usług stacjonarnych 

Czas trwania pakietu - 2 miesiące (czas liczony od momentu
pierwszej konsultacji) 

W cenie pakietu: 

           

*W cenie usługi stała opieka ONLINE o warto�ci 150 zł / miesiąc

Cena pakietu   849 zł 

PAKIETY PREMIUM 

PAKIET    2 M   

W cenie usługi otrzymujesz dostęp do APLIKACJI MOBILNEJ 
 kt�ra o okre�lonej porze przypomni Ci o posiłku. Tw�j plan
żywieniowy będzie aktywny w aplikacji przez okres trwania
pakietu.



Pierwsza konsultacja w gabinecie / ONLINE  (szczeg�ły usługi 
 powyżej) oraz dwie konsultacje kontrolne.
3 spersonalizowane plany żywieniowe 7 dni - dostosowane do
Twoich potrzeb i umiejętno�ci. 
Stała opieka dietetyka ONLINE (poza weekendami) przez okres
trwania pakietu - odpowied� na 1 email dziennie. 
Raportowanie - na życzenie stała kontrola efekt�w
Plany w formie wydrukowanej - w przypadku korzystania z
usług stacjonarnych 

Czas trwania pakietu - 3 miesiące (czas liczony od momentu
pierwszej konsultacji) 

W cenie pakietu: 

           

*W cenie usługi stała opieka ONLINE o warto�ci 150 zł / miesiąc

Cena pakietu   1299 zł 

PAKIETY PREMIUM 

PAKIET    3 M   

W cenie usługi otrzymujesz dostęp do APLIKACJI MOBILNEJ 
 kt�ra o okre�lonej porze przypomni Ci o posiłku. Tw�j plan
żywieniowy będzie aktywny w aplikacji przez okres trwania
pakietu.



·      Pilates 
·      Zdrowy Kręgosłup 
·      Mobility 
·      Stretching 
·      Elementy treningu funkcjonalnego 
·      Elementy koordynacji i r�wnowagi 
·      �wiczenia izometryczne

Jestem dyplomowanym dietetykiem oraz
instruktorem Fitness, Pilates oraz Aqua
Aerobic. 

Pracując w zawodzie od roku 2012,
wyspecjalizowałam się w formach trening�w
prozdrowotnych mających na celu poprawę
pracy narządu ruchu. Wychodząc naprzeciw
licznym pytaniom, wzbogaciłam swoją ofertę
o zajęcia ONLINE zar�wno indywidualne jak i 
 dla grup zorganizowanych. 

TRENING PRO-

ZDROWOTNY 

DOSTOSOWUJĘ ZAJĘCIA DO POTRZEB

SWOICH KLIENTÓW, ŁĄCZĄC WIELE

TECHNIK TRENINGOWYCH:



4 treningi   420 zł
8 trening�w  750 zł

Indywidualny trening personalny

Czas trwania treningu: 55 minut. 

Treningi realizowane poprzez WhatsApp / Messenger / Google Meet lub
inne. 

Cena: 119 zł / 1 godzina. 
 
W pakiecie taniej! 

Chcesz zrobi� niespodziankę bliskiej osobie? 

Podaruj Voucher upominkowy na dowolną usługę! 

 

PAKIETY TRENINGOWE 

Podaruj bliskim zdrowie...

Voucher upominkowy na  dowolną usługę 



Żyjąc w dobie pracy zdalnej, zapominamy jak ważna jest profilaktyka
zdrowotna. B�le staw�w oraz przeciążenie kręgosłupa zmniejszają Naszą
efektywno��, pogarszają samopoczucie oraz są przyczyną problem�w ze
snem. Mamy pod ręką podstawowe narzędzia profilaktyczne, mogące
diametralnie poprawi� Nasz komfort pracy. Wystarczy zaledwie komputer,
mata treningowa oraz wygodne ubranie aby zapobiega� oraz skutecznie
łagodzi� b�le kręgosłupa.

Trening zapewnia poprawę mobilno�ci staw�w oraz elastyczno�ci układu
mię�niowego, wzmocnienie poszczeg�lnych partii mię�niowych a także
łagodzenie dolegliwo�ci b�lowych związanych z pracą siedzącą. Program na
bieżąco aktualizuję w oparciu o oczekiwania moich podopiecznych.

Dużym powodzeniem cieszą się treningi mieszane - wzmacniające całe ciało z
elementami CARDIO, zako�czone sekwencją �wicze� Mobility oraz Pilates. 

Czas trwania zaję�: 50 – 55 min. 
Cena: 170 zł brutto / 1 godzina. 

Brak limitu ilo�ci uczestnik�w. 
Elastyczne godziny zaję� oraz formy treningu. 
Zajęcia prowadzone w języku polskim. 

 
Kontakt
Ksenia Nowak
Tel. 784 969 999
Mail: ksenianowak@kierunekzmian.pl
www.ksenianowak.pl 
 

OFERTA DLA FIRM  ORAZ 

GRUP

ZORGANIZOWANYCH


