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LMilí příznivci diety DIETALEGRE,®
tak jako značku proteinové diety MEDIDIET® 
označujeme za  sesterskou dietu, určenou 
pro klienty či pacienty s  větší nadváhou či 
zdravotními omezeními, stejně tak mluvíme 
o naší nové značce FASTIDET® jako o novém 
přírůstku do  rodiny. Přípravky FASTDIET® 
z řady SLIM AND GO jsou vhodné do všech 
etap redukce nadváhy, rozsáhlá nabídka 
ZDRAVÉHO SNACKINGU (svačinky 
a  ml  sání se sníženým obsahem sacharidů 
a  energie) je zase vhodná po  ukončení 
libovolného dietního programu (ať již šlo 
o bílkovinnou či jakoukoliv jinou dietu).

Na  našem e-shopu DIETALEGRE® stále 
pokračuje ochutnávková akce přípravků 
FASTDIET® za zvýhodněnou cenu 50,-Kč/ks. 

Na stránkách www.fastdiet.cz najdete kompletní sortiment jak originálních a jinde se 
neopakujících instantních přípravků vhodných do proteinové diety, tak i hotových jídel.

Více informací o webu www.fastdiet.cz a přípravcích FASTDIET® naleznete zde. 

Podpůrné přípravky  
ve slevové akci 1+1 
Na našem e-shopu nyní můžete využít 
slevovou akci na některé podpůrné 
přípravky: při nákupu některého 
z přípravků Dietalegre® Draslík, 
Dietalegre® Multivitamín  
a Dietalegre® Catch Sugar, obdržíte 
druhé balení dárkem zdarma.

http://www.dietalegre.cz/
http://www.dietalegre.cz/page/obcasnik-na-stope-nadvaze/s23.aspx
http://www.dietalegre.cz/shop/ochutnavka-novinek-fastdiet/s3c24.aspx
http://www.dietalegre.cz/shop/ochutnavka-novinek-fastdiet/s3c24.aspx
http://www.fastdiet.cz
http://www.fastdiet.cz
http://www.fastdiet.cz/Userfiles/fastdiet_01-2016.pdf
http://www.fastdiet.cz
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LEXEMPLA TRAHUNT
Potřebujete na  jaro trochu podpořit vlastní motivaci? Pokud přispějete do  naší rubriky 
EXEMPLA TRAHUNT (Příklady táhnou), máte navíc šanci na  dárek – balíček v  hodnotě 
1.000,-Kč !

Postup je velmi jednoduchý. Pokud chcete s  ostatními spolubojovníky s  nadbytečnými 
kilogramy nasdílet svůj příběh o  redukci za pomoci diety DIETALEGRE®, stačí nám zaslat 
do redakce (info@dietalegre.cz) e-mail, který bude obsahovat:

1. Jméno (bez příjmení), Váš věk (nebo rok narození), tělesnou výšku, výchozí hmotnost 
a velikost oblečení. 
Např.: Alena, 35 let, 165 cm, 78 kg, velikost oblečení 40

2. Popis Vaší cesty k vysněné postavě (jak došlo ke vzniku nadváhy, jak se Vám hublo 
s dietou DIETALEGRE®, jak se cítíte po ukončení redukce, jaké jste dosáhli redukce 
tělesné hmotnosti...)

3. Vaši fotku před zahájením redukce a po jejím ukončení 

4. Souhlas s uveřejněním Vámi zaslaných informací a fotografií v rubrice 
EXEMPLA TRAHUNT na www.dietalegre.cz.  
Do Vámi zasílaného e-mailu zkopírujte větu:

Souhlasím tímto s uveřejněním zaslaných informací a fotografií v rubrice EXEMPLA TRAHUNT 
na www.dietalegre.cz na dobu 1 roku a vyslovuji souhlas s tím, že po uplynutí této lhůty bude 
můj příspěvek smazán pouze na základě mého písemného pokynu formou e-mailové zprávy 
adresované redakci www.dietalegre.cz)

Podrobné podmínky týkající se zveřejnění Vašich příspěvků a  nároků na  zaslání odměny 
naleznete na stránkách www.dietalegre.cz v rubrice EXEMPLA TRAHUNT nebo zde.

Budeme se těšit na Vaše příspěvky 

Váš tým DIETALEGRE®

http://www.dietalegre.cz/
http://www.dietalegre.cz/page/obcasnik-na-stope-nadvaze/s23.aspx
mailto:info@dietalegre.cz
http://www.dietalegre.cz
http://www.dietalegre.cz
http://www.dietalegre.cz
http://www.dietalegre.cz/galerie/exempla-trahunt-fotogalerie-pred-a-po/s24.aspx

