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ÚVODNÍ SLOVO
Dobrý den znovu po nějaké době…
Ať už jste stálými příznivci diety Dietalegre®, nedáte dopustit 
na naše tyčinky a proteinové snacky, nebo jste se po all inclusi-
ve dovolené a prázdninových grilovačkách rozhodli zase se dát 

s námi do formy.... jste tu správně.
V tomto čísle se dozvíte něco málo o no-
vinkách v  našem sortimentu a  právě 
probíhajících akcích. Představíme Vám 
nová prodejní a kamenná centra a dosta-
nete velmi zajímavý tip na pokrm vhod-
ný do diety a několik receptů k tomu.

Váš tým Dietalegre®
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NOVINKA V E-SHOPU
Od září můžete objednávat oblíbený čokoládový a vanilkový 
pudink i v e-shopu, v novém balení po 4 ks.

          

DÁRKY K NÁKUPU V E-SHOPU
Od září Vám nově přidáváme dárkem k náku-
pu na e-shopu Dietalegre® – malinovou tyčinku, 
vhodnou i do první fáze, 2 ks polévky Gaspacho 
a dále také doplňky stravy společnosti Nutergia. 
Akce platí do vyčerpání zásob, následně se mů-
žete těšit na dárky nové.

Víte, jak můžete proteinové Gaspacho dochutit?
1. Jedno rajče, kousek okurky a půl papriky nakrá-
jíme na kousky. Rozmixujeme v mixéru. 
2. Rozmixovanou zeleninu zalijeme cca100 ml 
vody a dáme do ledničky. 
3. Smícháme studenou zeleninu s  polévkou gas-
pacho DIETALEGRE®. Doladíme přilitím vody, 
solí, sušeným česnekem a pepřem.

Odd září Vám nově přiddáváme dárkkemm k nákuu-
puu na e-shopuu Dietalegrre® – malinovvoou tyčinkuu, 
vhhodnou i do první fázee, 2 ks polévkky Gaspacho 
a ddále také dopplňky stravvy společnosstii Nutergiaa. 
Akkce platí do vyčerpáníí zásob, násleeddně se můů-
žette těšit na dáárky nové.

Víte, jak můžete proteinové Gaspacho dochutit?
1. Jedno rrajče, kouseek okurky a půl paprikky nakrá-
jíme na kkousky. Rozzmixujeme vv mixéru. 
2. Rozmiixovanou zeleninu zzalijeme ccca100 ml 
vody a dááme do leddničky. 
3. Smíchááme studeenou zeleninnu s  polévkkou gas-
pacho DIIETALEGRRE®. Doladííme přilitíím vody, 
solí, sušenným česneekem a pepřeem.
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NUTRITERAPIE 
Dodáváte tělu vše, co potřebuje??

V nutriční terapii (léčbě stravou) se vychází z ověřeného před-
pokladu, že zdravá a vyvážená strava je základem duševní i fy-
zické pohody, protože přináší tělním buňkám v dostatečném 
množství všechno, co pro zdravý život potřebují. Pokud do-
chází k porušování zásad zdravé výživy např. jednostrannou 
stravou s nedostatkem základních mikronutrientů jako jsou 
např. vitamíny, minerály, stopové prvky, vláknina, esenciální 
polynenasycené mastné kyseliny, atd. pak dochází k narušení 
optimálního buněčného metabolismu a rozvoji nejrůznějších 
zdravotních komplikací. Francouzské laboratoře Nutergia® 
nabízejí tyto důležité živiny ve formě biodisponibilních do-
plňků stravy 

BIOCEBE® BIOLEINE® ERGYBIOL®BIOTAURINE® ERGY 3®
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VĚDĚLI JSTE ŽE....
...některé z  produktů Dietalegre® je 
možné zakoupit a každou středu ochut-
nat v prodejně PROTICARE® v Praze, 
pasáži Lucerna? 
Najdete zde i  další, lékařsky ověřené, 
podpůrné přípravky, usnadňující re-
dukci a následné udržení optimální tě-
lesné hmotnosti.

Naším tipem do dietního režimu i po jeho skončení jsou pak hoto-
vá jídla Nutrisaveurs®, vhodná jak do diety, tak i po jejím skončení.

Na prodejně 
aktuálně probíhá akce 2+1



Na Stopě NadvázeNa Stopě Nadváze
Internetový občasník 3. číslo / ZÁŘÍ 2014

strana  5

ROZHOVOR S NOVÝM 
CENTREM DIETALEGRE®
HRADČANSKÁ LÉKÁRNA – PharmDr. Lea Messany Rochlitz
Paní doktorko, přijdou k Vám do lékárny zájemci o dietu 
Dietalegre® jen tak, „z ulice“, nebo je to určitý, speci ický 
druh pacientů?

Máme dva druhy klientů – ty, kteří 
Dietalegre® již znají, udělali s pří-
pravky dobrou zkušenost a ani ne-
potřebují na dietu navést. Takoví 
klienti nám své objednávky obvyk-
le posílají e-mailem, snažíme se jim 
obratem vyhovět a v podstatě oka-

mžitě objednávku připravit k vyzvednutí, o čemž je opět in-
formujeme buď e-mailem nebo telefonicky. Tento typ zákaz-
níků vždy potěší nějaká novinka v nabídce a určitě možnost 
kusového prodeje. To ostatně vítají všichni zákazníci, tedy i ti 
noví. Mohou to být lidé, kteří se obecně v lékárně informují 
na možnosti hubnutí a kterým proteinové přípravky Dietaleg-
re® následně doporučíme. Nebo přichází lidé poprvé, většinou 
na doporučení známých nebo z prezentací, které v naší lékárně 
pravidelně pořádáme i s ochutnávkami. Na takové klienty si 
pak rezervujeme dostatečný čas a kompletně je na dietu nasa-
zujeme i s podrobným vysvětlením jak vlastně funguje. Probí-
ráme jejich zdravotní stav a možné kontraindikace, v průbě-
hu diety pak to, jak se cítí a jak celou redukci prožívají.
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Zkoušela jste také hubnout s Dietalegre®? 
Máme s kolegy s touto dietou 
osobní zkušnost, dokážeme 
proto zákazníkům doporučit 
např. námi odzkoušené re-
cepty, poradit, jak přípravky 
připravovat, doporučit bylinky 
na dochuceni... Např. v poslední 
době jsme doporučili zákazní-

kům připravit si proteinový chlebíček trochu jinak - jako opeče-
ný, ochucený toast a rázem se stal velmi oblíbeným a žádaným....

Jaké vidíte výhody lékárny jako prodejního místa Dietalegre®?
Jednak máme v  lékárně nastavený 
věrnostní systém, kdy pacienti sbíra-
jí věrnostní body za  celkové nákupy 
a po dosažení určitého počtu bodů do-
stávají dárek či slevu. Prodej přípravků 
Dietalegre® je do tohoto systému také 
zahrnut. Naší nezpochybnitelnou vý-

hodou je jednoznačně profesionální přístup k zákazníkům. Jsme 
vázáni zdravotnickou etikou a lékařským tajemstvím, všichni pra-
covníci lékárny jsou kvalifi kovaní zdravotní pracovníci, tím pá-
dem dokážeme mnohem lépe klientům doporučit doplňky k die-
tě, zhodnotit případné kontraindikace a podle léků, které pacient 
pravidelně užívá, posoudit zda je třeba další doplňkové léčby či 
nikoliv...Může se stát, že pacient přijde během diety s  nějakým 
zdravotním problémem, který může, ale také nemusí s  dietou 
souviset. Toto vše dokážeme kvalifi kovaně posoudit a doporučit 
jen změnu stravy nebo naopak návštěvu lékaře.
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Který z přípravku je v lékárně nejpopulárnější?
Asi nejžádanější jsou přípravky s příchutí čokolády, dále pak 
špagety a jako snídaňová volba skořicová kaše. Upřímně mu-
sím říci, že chuťově je produktová řada Dietalegre® velmi po-
vedená, známe i jiné dietní přípravky, které se běžně v lékárnách 
prodávají, a opravdu kvalitou a chutí je Dietalegre® bezkonku-
renční. 

Hradčanská lékárna Praha 6
Milady Horákové 116/109
160 00  Praha 6
Telefon: +420 233 322 713
E-mail: info@hradcanskalekarna.cz

mailto:info@hradcanskalekarna.cz
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WORLD GYM 
– rozhovor s výživovou poradkyní 
Annou Kalinovou
Na konci srpna se Dietalegre® stala partnerem, poradenským cen-
trem a kamennou prodejnou Fitness World Gym v pražské Hos-
tivaři. Zorganizovali jsme celodenní prezentaci s  ochutnávkou 
a spolupracující výživová poradkyně Anna Kalinová nám sdělila 
své první dojmy:

Aničko, jaké jsou první zkušenosti, co klienti říkají?
Pro mne je fi tness prostředí zase něco jiného, 
než na co jsem zvyklá. Mám svou běžnou or-
dinaci v Praze 5 a zvykla jsem si, že za mnou 
dochází klienti, kteří už o  proteinové dietě 
něco vědí, přicházejí, protože o  Dietalegre® 
slyšeli a  chtějí u  mne hubnout právě pomo-
cí proteinové diety. Zde ve fi tness jsou klienti 
dost odlišní. Jednak jsou to lidé, kteří vůbec 
nemívají výraznější nadváhu, většinou pečli-
vě dbají na skladbu svého jídelníčku, způsoby 

redukce tělesné hmotnosti mají dobře nastudované a vyzkoušené 
a  jsou přesvědčeni, že ve svém stravování nedělají vědomé chy-
by. Zpočátku se na proteinovou dietu dívali trochu s pochybami, 
znají pouze běžné proteiny pro sportovce....; musím jim vysvětlo-
vat, proč se do redukčních režimů nehodí (obvykle mají vyšší ob-
sah sacharidů, než potřebujeme). Ale zase musím říct, že jsou to 
obecně vzato klienti velmi pečliví a společně nastavený režim do-
držují. A věřím, že první viditelné výsledky namotivují i ostatní.
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Co se týká konkrétních pohybo-
vých doporučení, opakuji svým 
klientům, že, aby si svou novou 
hmotnost udrželi, je potřeba, 
aby se opravdu pravidelně hýbali 
– tj. alespoň dvakrát v týdnu za-
řadili aerobní trénink – zapotili 
se, zadýchali. Zdejší fi tko nabízí 
mnoho různých odpovídajících 
programů, včetně těch tanečně 
laděných, které rády navštěvují 
i nesportovně založené klientky.
Cílem výživového poradenství 
ve  World Gymu ale není pou-
ze hubnutí, jak se na první po-
hled může zdát, ale klienty učí-
me znát a chápat své tělo a jeho 
možnosti a  následně odolávat 
nástrahám konzumního života. 
Ke  každému klientovi přistu-
pujeme individuálně a  násled-
ná doporučení stanovujeme 
s  ohledem na  jeho možnosti, 
schopnosti a dovednosti.
WORLD GYM Slunečný Vršek
Nám. Přátelství 1518/4, 
102 00 Praha 10
Mobil: +420 777 805 475
E-mail: dietalegre.wg@gmail.com

mailto:dietalegre.wg@gmail.com
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ZÁZRAK JMÉNEM
„MIRACLE NOODLES“
Pokud Vám připadá, že se v první fázi 
diety neobejdete bez příloh, jako jsou 
těstoviny nebo rýže, zkuste je nahradit 
nekalorickými variantami – špagetami, 
fettuccinami nebo rýží. 

Shirataki těstoviny jsou známé v Japonsku 
pro své pozitivní zdravotní účinky již dva 
tisíce let, jsou vyrobeny z  kořene rostliny 
zvané Konnyaku (Amorphophallus kon-
jac) a obsahují vlákninu glukomanan. Díky 
tomu, že jsou prakticky nekalorické, hodí 
se ideálně do  redukčních režimů. Zvětše-
ním svého objemu v žaludku navozují pocit 
zasycení, který přetrvává po dlouhou dobu. 

Jejich příprava je velmi jednodu-
chá. Po otevření sáčku, scezení ob-
sahu a jeho důkladném proplách-
nutí stačí nudle jen ohřát po dobu 
1-2 min. Po  odstranění přebyteč-
né vody je už můžete dle libosti 
ochucovat nebo přidávat ke svým 
oblíbeným pokrmům a  beztrest-
ně :-) konzumovat. Jsou výbornou 
náhradou za  běžné těstoviny. Ne-
obsahují lepek, sóju, škro by a jsou 
vhodné i pro vegetariány a vegany. 

kJ

Kcal

Sacharidy (g) 2 3

Tuky (g)

 
mastné kyseliny (g)

Vláknina (g) 2 3

Sodík (g)

Sledujte nás na Facebooku a zapojte se 
do soutěže se Zázračnými nudlemi!

https://www.facebook.com/Dietalegre/timeline
https://www.facebook.com/Dietalegre/timeline



