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W s t ę p

Od  lat  uczymy  naszych  podopiecznych ,  jak

zmieniać  styl  życia .  

Zaufaj  nam-   jesteśmy  ekspertkami  w  tym  temacie .

 

W  tym  e-booku  podziel imy  się  z  tobą  planem

działania ,  który  pomoże  ci  zacząć  zmieniać  twoje

codzienne  nawyki  tak ,  aby  z  każdym  dniem  czuć

się  coraz  lepiej . .

Skąd  wiemy  jak  to  robić? Nasz  program

opracowałyśmy  na  podstawie  wspólnej ,

wieloletniej  pracy  klinicznej .  Czytaj  i  przechodź  do

działania  krok  po  kroku .  

Pamiętaj :  nie  ma  idealnego  momentu  żeby  zacząć .  

Na  zmianę  stylu  życia  nie  ma  magicznej  tabletki

czy  cudownej  różdżki ,  która  wszystko  zmieni .

Wiesz  zapewne ,  że  złote  rady  znajdowane  na

własną  rękę  w  internecie  czy  na  grupach  wsparcia ,

też  na  niewiele  się  zdadzą .  Zwykle  informacje ,

które  tam  znajdujesz  wykluczają  się  lub  zaczynasz

powielać  błędy  innych  osób .  To  z  kolei  skutkuje

pogorszeniem  samopoczucia ,  stanu  zdrowia ,

lękiem  i  frustracją .

Czy  jest  zatem  jakieś  rozwiązanie? Oczywiście !

 

Jest  konsekwentna  praca ,  ale  nie  przejmuj  się !  Nie

raz  słyszałyśmy  od  naszych  podopiecznych ,  że

boją  się ,  że  nie  dadzą  rady  lub  że  jak  zaczną  coś

zmieniać ,  to  zaraz  po  małym  potknięciu  pojawi  się

efekt  jo- jo .  Te  same  osoby  po  kilku  tygodniach

realizacji  naszego  programu ,  mówiły ,  że  nie

zauważały  tych  małych  kroczków ,  a  ich

poprzednie  nawyki  wydają  im  się  bardzo  odległe  

wai  nierealne .  Przecież  prawie  nic  nie  zmienil i !

 



T O  C I  P O M O Ż E
Lata  przepracowane  w  jednym  z  największych  szpital i  klinicznych  w  Polsce

równolegle  z  pracą  w  prywatnych  gabinetach  dały  nam  unikalne
doświadczenie. 
Widziałyśmy  jak  nasi  podopieczni  odkrywają  si łę  konsekwentnej  zmiany

stylu  życia ,  że  zdrowie nie istnieje bez odżywiania i  aktywności fizycznej .
Osoby  przez  nas  prowadzone  przestawały  zmagać  się  z  ospałością ,  bólami

głowy ,  brakiem  si ł  i  nadwagą ,  a  dodatkową  radością  były  poprawiające  się

wyniki  badań  lekarskich .  

Istotą  procesu  jest ,  by  wspierać  się  wiedzą  specjal istów ,  którzy  mają  nie

tylko  wiedzę  teoretyczną ,  ale  przede  wszystkim  praktyczną .  

Wyznaczymy  wspólnie z Tobą plan,  który  wprowadzisz  w  życie  małymi

krokami  i  konsekwentnie  będziesz  się  go  trzymał .  

Zadbasz  nie  tylko  o  Somę ,  ale  także  o  Psyche .  

Odżywisz  ciało ,  umysł  i  w  sposób  bezpieczny  wprowadzisz  aktywny  styl

życia ,  który  będzie  procentować  w  kolejnych  latach .  

Bo  to  właśnie  styl  życia  ma  największy  wpływ  na  nasze  zdrowie .  

Tym  razem  zaufaj specjalistom ,  a  nie  nowinkom  internetowym .  Zobaczysz ,

jak  niewiele trzeba, by poczuć się lepiej .  
Nie  musisz  od  razu  skakać  na  głęboką  wodę ,  by  nauczyć  się  pływać .

 

Specjaliści
Konsekwencja
Zaufanie
Odżywianie
Aktywnie na codzień
Małe kroki
Dbanie o siebie

ZAPAMIĘTAJ!
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POZNAJ SIEBIE

PO PIERWSZE

Lata doświadczenia pokazują jedno: zanim zaczniesz działać, poznaj siebie.
Na czym dokładnie to polega? Na tym, że chcemy żebyś się sobie dokładnie przyjrzał: 
jak wygląda rytm twojego dnia, kiedy jesz, kiedy spacerujesz, ile godzin poświęcasz na sen 
i regenerację oraz czy pijesz dostateczną ilość wody. To wszystko wpływa na to jak się
czujesz. 
Może Ci się wydawać, że można to pominąć. 
Wierz nam: jeśli chcesz zmienić swój styl życia, to musisz wiedzieć od czego zacząć.
Nie martw się, przeprowadzimy Cię przez ten proces. Pokażemy Ci składowe, a Ty
zadecydujesz, jak je ułożyć w czasie.
Jedno, co jest pewne: nie możesz pominąć żadnego elementu układanki.
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p l a n o w a n i e

Jeśl i  spisałeś  już  kilka  dni ,  to  na  pewno  widzisz ,  że  popełniasz  małe  błędy  i

"mogłoby  być  lepiej " .  Nie  przejmuj  się  jeśl i  nie  wiesz ,  jak  to  zmienić .  

W  końcu  nie  masz  kompetencji ,  żeby  to  wiedzieć .

Dobrze trafiłeś! My  jesteśmy  od  tego ,  aby  Ci  w  tym  pomóc .

Jak  już  pewnie  zauważyłeś ,  jesteśmy  zwolenniczkami  zaczynania  od

podstaw .  Dlatego  dobrze  zaplanujmy ,  Twoje  kolejne  kroki .

 

Lekarz
Badania profilaktyczne
Odżywianie
Bezpieczna aktywność
Sen i regeneracja
Dbanie o siebie

Czym się zajmiemy

Pokażemy Ci od czego zacząć w każdym z wyżej
wymienionych obszarów. Pomożemy Ci ułożyć
plan działania tak, abyś krok po kroku mógł
przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem.
Pamiętaj, że życie bez braku energii,
ciągłego bólu głowy, zmęczenia czy
nadwagi jest możliwe! Nasi podopieczni już
o tym wiedzą i chętnie podzielimy się z Tobą
systemem działania, który tworzyłyśmy latami.
Opiszemy Ci na co konkretnie należy zwrócić
uwagę, a na końcu znajdziesz elementy, które
możesz zmieniać już od dziś! 
Nie czekaj dłużej! Weź odpowiedzialność za
swoje zdrowie i konsekwentnie działaj, a już
zaraz odczujesz dużo lepszą jakość życia. 

ZACZYNAMY!
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JEŚLI CHCESZ SIĘ BARDZIEJ ZAANGAŻOWAĆ,

TO POLECAMY:

mity dietetyczne,
jak budować codzienny jadłospis,
jak wpleść aktywność w
codzienność,
na co zwracać uwagę robiąc zakupy,
wpływ braku snu na metabolizm i
wybory żywieniowe
jak walczyć z wymówkami
jak odróżnić głód emocjonalny od
fizjologicznego

Webinar #lifeBalance w 12 krokach

na którym poruszone zostaną
następujące zagadnienia:

jeść regularnie,
zwracać uwagę na nawodnienie,
zwracać uwagę na aktywność
spontaniczną,
odpowiednio nawadniać,
jak powinna wyglądać dieta,
jak działa przepona,:
ile powinieneś spać,
jak wygląda 200kcal
godzić nowy zdrowy styl życia z
obowiązkami dnia codziennego

Planer #lifebalance

dzięki któremu tydzień po tygodniu
nauczysz się::
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Jeśli często odczuwasz zmęczenie, bóle głowy, nie możesz się skupić, rezygnujesz z dawnych
przyjemności, a twoje włosy wypadają, to nie szukaj odpowiedzi u dr. Google, tylko zrób
najrozsądniejszą rzecz. Czyli? Pójdź do lekarza!

Jeśli twój stan Cię niepokoi, to nie ma na co czekać. Lekarz powinien przeprowadzić dokładny
wywiad. W razie wątpliwości skieruje Cię na dodatkową diagnostykę. 
Całe szczęście, zwykle powyższe odczucia nie są wynikiem choroby. Jednak wpływ na ich
pojawienie się ma nasz styl życia. 

Dlatego dbanie o siebie: to jak jemy i jak żyjemy jest podstawą do zachowania
zdrowia.

Ważne byś miał pełne zaufanie do lekarza, do którego się zwracasz o poradę. Abyś czuł się
bezpiecznie. Lekarz powinien informować cię na każdej wizycie o planie leczenia i postępach.
Dobrze by zwracał uwagę na Twoją dietę, aktywność i nastrój. Nie musi się na tym
wszystkim znać. Ważne, by w razie potrzeby przekierował cię do specjalistów. 

W dalszej części tego ebooka dowiesz się, jakie badania profilaktyczne wykonywać i jak
przygotować się do wizyty u lekarza. 

REGULARNE WIZYTY U LEKARZA

PAMIĘTAJ!
U lekarza powinieneś czuć się
bezpiecznie,
lekarz powinien Cię wysłuchać i
zaproponować rozwiązania,
dobrze by dopingował w
zmianie stylu życia.
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badania profilaktyczne
Już wiesz, że lepiej konsultować się z lekarzem, niż z internetem. Wiesz także, że lekarz
zleci Ci badania, modyfikację stylu życia i dodatkowe konsultacje (jeśli są ku temu wskazania).
Pamiętaj jednak, że musisz przenieść na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie. Co
to oznacza? Jeśli masz konkretne zalecenia, to nie czekaj na odpowiedni moment do ich
wdrożenia. Zacznij działać.
To samo dotyczy badań profilaktycznych! To w Twoim interesie powinno być, by raz na
wyznaczony czas zgłaszać się na rekomendowane badania profilaktyczne.
Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Do badań, które warto kontrolować należą, np.:
-morfologia,
-lipidogram (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, trójglicerydy),
-glukoza na czczo,
-TSH,
-USG jamy brzusznej,
-cytologia i usg piersi/mammografia (kobiety),
-kolonoskopia (po 50 roku życia).
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O d ż y w i a n i e

Dieta to ze starogreckiego styl życia .  Niestety  w  ostatnich

kilkudziesięciu  latach  zaczęliśmy  ją  postrzegać  jako  coś

krótkoterminowego ,  co  kojarzy  się  ze  stresem ,  wyrzeczeniami  i  ciągłym

uczuciem  głodu .  Co  więcej ,  naturalnym  staje  się  przychodzący  po  diecie

"efekt  jo- jo " ,  wypadające  włosy  i  łamiące  się  paznokcie .

Jesteśmy  zwolenniczkami  zupełnie  innego  podejścia .  Chcemy  żebyś  jedząc

odżywiał swoje ciało i  umysł dostarczając wszystkich niezbędnych
sładników ,  a  przy  tym  żebyś  czuł  się  najedzony .

 

Regularność
Urozmaicenie
Nawadnianie
Unikanie używek
Unikanie cukrów dodanych
Prawdziwe jedzenie

Podstawy odżywiania

Podejrzewamy, że w swoim życiu próbowałeś
kilku diet, a być może znasz ich więcej niż my.
Zapewne sama rozmowa o zmianie diety budzi
w Tobie lęk, niepewność i stres. Spokojnie. Nie
rzucimy Cię na głęboką wodę. Rób małe kroki.

System zmiany stylu życia wg bLife zakłada
uregulowanie i urozmaicenie posiłków, dbanie
o odpowiednie nawodnienie, unikanie wysoko
przetworzonej żywności, wyeliminowanie
cukrów dodanych oraz sięganie po tzw.
„prawdziwe jedzenie”. Korzystaj z żywności
bogatej w składniki odżywcze, czyli postaraj się
samodzielnie przygotowywać posiłki. 

Nie bój się węglowodanów, tłuszczy czy
białka. Wszystkie spełniają określone funkcje
w naszym organizmie. Trzeba tylko wiedzieć,
co wybierać. O tym mówimy na webinarze
#lifeBalance w 12 krokach. 
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O d ż y w i a n i e

Regularność  posiłków  zakłada ,  że  będziesz  jeść  3-5  posiłków  dziennie ,  a

przerwy  między  nimi  będą  podobne .

Każdy  posiłek  powinien  być  dla  Ciebie  tak  samo  ważny .

Dzień  zaczynaj  zawsze  od  śniadania ,  a  kończ  kolacją .

Urozmaicanie  posiłków  polega  przede  wszystkim  na  tym ,  aby  były

różnorodne ,  czyli  nie  tylko  kanapkami  człowiek  żyje !  

Korzystaj  z  każdej  pory  roku .  Wybieraj  warzywa  i  owoce  sezonowe .

Pamiętaj ,  że  jemy  również  oczami .  Zatem  warto ,  aby  to co na talerzu było
jak najbardziej kolorowe .  Różne  kolory  warzyw  i  owoców  zawierają

również  inne  substancje  prozdrowotne .  Korzystaj  z  nich !

Urozmaicając  swoją  dietę  dostarczysz  do  swojego  organizmu  wszystkich

potrzebnych  składników  bez  konieczności  suplementacji  (poza  wit .  D ) .

Pamiętaj ,  aby  pić  jak  najwięcej  wody .  Każdy  z  nas  powinien  wypijać  jej

około  2L  dziennie .  Woda jest jedynym bezkalorycznym produktem w
naszej diecie.
Unikaj alkoholu ,  palenia  tytoniu  i  wysokoprzetworzonej  żywności  z

cukrami  dodanymi .  Czytaj  etykiety ,  a  najlepiej  posiłki  przygotowuj

samodzielnie .  Korzystaj z jak najmniej przetworzonej żywności .  Co  to

znaczy? Na  przykład :  zamiast  kupować  jogurt  truskawkowy ,  wybierz  jogurt

naturalny  i  wrzuć  do  niego  truskawki .  Albo :  zamiast  gotowego  twarożku  z

rzodkiewką  weź  twaróg  półtłusty  i  wkrój  ulubione  warzywa .  

Nie stracisz czasu, a zyskasz zdrowie!
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JEŚLI CHCESZ nauczyć się budować

urozmaicone posiłki, TO POLECAMY:

Talerz #lifeBalance 

Pierwszy taki talerz na Polskim
rynku!
Dzięki niemu przestaniesz być więźniem
jadłospisów. Talerz pomaga pilnować
zalecanych ilości warzyw, owoców,
zbożowych oraz źródeł białka
bezpośrednio przy nakładaniu.
Dzięki temu bez wysiłku będziesz
tworzyć zbilansowane i odżywcze
posiłki. Każda sekcja zawiera nawet
ilustracje podpowiadające, co możesz
wybrać. Da Ci to poczucie, że jesteś
prowadzony jak za rękę.
Wykonany z wysokiej jakości angielskiej
porcelany, wytrzymały, odporny na:
kwasy, zasady i zarysowania. Talerz
można myć w zmywarkach.
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b e z p i e c z n a  a k t y w n o ś ć

Ruch  i  aktywność  zapisane  mamy  w  genach .  O  wiele  lepsze  będą  dla

ciebie  codzienne spacery niż  okazjonalne  zrywy  i  katorżnicze  ćwiczenia

na  si łowni ,  po  których  nie  możesz  ruszać  się  przez  kolejnych  kilka  dni  lub

co  gorsza ;  łapiesz  kontuzje .  Znasz  to?

Dlatego  naszym  celem  jest  byś  powoli  zaczął  wprowadzać  aktywność  w

sposób  bezpieczny  i  dopasowany  do  ciebie .

 

Zwiększanie liczby kroków
Codzienne spacery
Aktywne spędzanie czasu
150min treningu tygodniowo
Praca w granicach bólu
Rozciąganie i rolowanie

Podstawy aktywności

Pamiętaj, że Twoja dieta powinna być
dostosowana do aktywności i odwrotnie. Jeśli
zaczniesz trenować zbyt intensywnie, a Twoja
dieta będzie zbyt uboga, to nie licz na cudowne
efekty i dobre samopoczucie. 
Brak "paliwa" do pracy narazi Cię tylko na
szybsze powstawanie kontuzji, osłabienie
i spalanie tkanki mięśniowej, a nie
tłuszczowej. 
Przyznaj, że raczej nie o taki efekt chodzi.

Zacznij od kontrolowania swojej aktywności
spontanicznej, czyli tego ile kroków dziennie
robisz. Poobserwuj, kiedy jest ich więcej, a
kiedy mniej i zacznij zwiększać ich ilość.

Tylko pamiętaj: powoli, małymi kroczkami!
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jaką aktywność proponujemy?
Na początku umiarkowaną, czyli taką, która będzie sprawiała przyjemność i nie narazi Cię na
powstanie kontuzji, ale na tyle intensywną, aby przynosiła efekty. Każdy z nas jest inny i
każdy ma inne możliwości. Nie chodzi tylko o te treningowe, ale również
regeneracyjne. Dlatego pamiętaj, aby znaleźć czas, na treningi o większej intensywności i
na te o mniejszej oraz zaplanuj czas na regenerację. 
Zaczynaj małymi krokami. Szczególnie, jeśli do tej pory z aktywnością nie byliście za pan
brat.
 
Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to na początek proponujemy:
- zajęcia w wodzie (aqua aerobik, pływanie, chodzenie w wodzie, aquacykling),
- nordic walking,
- jazdę na orbitreku,
- jazdę na rotorze lub rowerze,
- inne zajęcia zorganizowane, np. pilates, zdrowy kręgosłup, stretching.

Pamiętaj!

Zacząć żyć aktywniej można w każdym wieku.
Ten temat dokładnie omawiamy na warsztatach stacjonarnych i online.
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JEŚLI CHCESZ SIĘ BARDZIEJ ZAANGAŻOWAĆ,

TO POLECAMY:

pozwolą Ci ćwiczyć w zaciszu
własnego domu, bez tracenia czasu
na dojazdy. Ćwiczysz, kiedy chcesz.
wpłyną też na jakość skóry, dzięki
zwiększeniu krążenia ćwiczonych
partii ciała.

Piłka do ćwiczeń typu pilates 

To uniwersalny i wszechstronny
przyrząd treningowy, z którego
korzystać mogą osoby w różnym wieku,
o różnej sprawności i kondycji ruchowej.
Idealna dla osób prowadzących
siedzący tryb życia, dla ćwiczących w
domu i na siłowni.
Ćwiczenia z piłką:

Poprawiają wytrzymałość mięśni i
stawów
Pomagają skorygować postawę ciała
Odblokowują nieprawidłową mobilność
stawów, mięśni powierzchniowych i
głębokich
ujędrnia ciało, wysmukla figurę
zwiększają ukrwienie i elastyczność
mięśni
wspomagają zabiegi terapeutyczne
(fizjoterapię)
świetnie uzupełniają ćwiczenia jogi i
pilates

Zestaw 5 gum do ćwiczeń MINI BAND
To gumy treningowe o okrągłym kształcie.
Swoje zastosowanie znajdują w sporcie i
rehabilitacji. 
Ćwiczenia z Mini Band:
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Jeśli nie wiesz jak sobie pomóc -

 na warsztatach Poprowadzimy Cię jak za

rękę, krok po kroku!

Odkryjesz, co blokuje Cię w zmianie sposobu żywienia i aktywności
Poznasz sprawdzony i prosty system wdrażania zmian w swoim dotychczasowym stylu
życia
Poznasz swoje mocne i słabe strony
Poznasz narzędzia wyrabiające pozytywne nawyki
Dowiesz się jak budować codzienny jadłospis
Dowiesz się jak wplatać aktywność fizyczną w życie codzienne
Dowiesz się jak krok po kroku odzyskać kontrolę- nauczysz się utrzymywać balans
między tym co jesz a jak wydatkujesz energię
Poznasz osoby borykające się z podobnymi problemami
Zwiększysz swoją mobilizację i podbudujesz swoją pewność siebie
Otrzymasz materiały, które pozwolą Ci wracać do tego co najważniejsze po szkoleniu

Warsztaty edukacyjne stacjonarne i online w zdrowiu i chorobie:
#lifeBalance w 12 krokach      #bariatricLife       #reStart         #lifeBalance po ciąży

na których:

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

https://blife.com.pl/product-category/warsztaty/
https://blife.com.pl/product/lifebalance-w-12-krokach/
https://blife.com.pl/product/lifebalance-w-12-krokach/
https://blife.com.pl/product/bariatriclife/
https://blife.com.pl/product/restart-online/
https://blife.com.pl/product/restart-online/
https://blife.com.pl/product/restart-online/
https://blife.com.pl/product/lifebalance-po-ciazy/
https://blife.com.pl/product/lifebalance-po-ciazy/
https://blife.com.pl/product/balancedlife/
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z a s a d a  m a ł y c h  k r o k ó w

PAMIĘTAJ  !  To  styl  życia  wpływa  na  nasze

zdrowie  w  największym  stopniu .  Nie  opieka

medyczna ,  nie  geny ,  ale  właśnie ,  to  jak  jemy  i

jak  wydatkujemy  energii .  

Zmiana  stylu  życia  jest  procesem .  

Nie  nastąpi  z  dnia  na  dzień ,  ale  z  każdym

dniem  będzie  Ci  coraz  łatwiej ,  jeśl i  nie

narzucisz  sobie  zbyt  dużych  i  szybkich  zmian .

Dbaj ,  by  zmiany  były  dla  Ciebie  osiągalne-

wtedy  motywacja  będzie  się  umacniać .

Dlatego  rób  małe  kroczki .  

Nie spiesz się i  obserwuj swoje ciało .  

Sprawdzaj ,  jak  się  czujesz  po  zmianie  diety ,

przy  lepszym  nawodnieniu .  Nie  zmuszaj  się  do

jedzenia  rzeczy ,  których  nie  lubisz ,  ale  może  w

trakcie  urozmaicania  diety  polubisz  nowe

smaki .

Słuchaj  też  swojego  ciała  jeśl i  chodzi  o

treningi !  Jeśl i  np .  czujesz  się  wyczerpany ,  a

miałeś  zaplanowany  trening ,  to  może  wybierz

aktywność  o  mniejszej  intensywności ,  jak  np .

stretching  czy  pilates  lub  po  prostu  wybierz

się  na  dłuższy  spacer .

Czy  wiesz ,  o  co  jeszcze  powinieneś  zadbać?



dbaj o siebie: czyli sen i regeneracja

15

Namawiamy Cię, żebyś znalazł czas tylko dla siebie na chwilę relaksu. Nie chodzi tylko o nasze
ciało, ale również o psyche!
Żyjemy w ciągłym pośpiechu, jesteśmy przebodźcowani informacjami, w zasadzie ciągle
pędzimy. Postaraj się zatrzymać. Zastanów się, co sprawia Ci przyjemność.
Może jest to praca w ogrodzie, może malowanie, a może medytacja?
Znajdź coś, co da Ci oderwanie od codziennego pośpiechu i obowiązków.
Pamiętaj, aby dać swojemu organizmowi szansę na regenerację także w trakcie snu. Śpij
minimum 6h na dobę. 
Jeśli masz problem z zasypianiem, to unikaj oglądania TV, czytania i pracy w łóżku.

Jeśli obserwujesz u siebie obniżony nastrój, brak siły sprawczej do działania i wprowadzania
zmian, to wesprzyj się pomocą specjalisty.
Jeśli trwa to już ponad 3 tygodnie, a Ty coraz bardziej wpadasz w poczucie winy, to zasięgnij
porady lekarza. 

Bądź dla siebie dobry!

Dbaj nie tylko o SOMĘ, ale także o PSYCHE.



historia mikołaja
#lifebalance
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Mikołaj jest zapracowaną głową pięcioosobowej rodziny. 
Walczył z nadwagą od wielu lat, ale nie potrafił zmienić swoich błędnych nawyków
na stałe. Największy problem miał z jakością i regularnością posiłków oraz
oczywiście z aktywnością, ponieważ ma pracę siedzącą.
Jednak wprowadzając przy naszej pomocy zasady #lifebalance zredukował ponad
20kg, z którymi walczył od lat.
Mikołaj konsekwentnie pracuje nad stałą zmianą nawyków, odżywia się
regularnie, urozmaica dietę zwiększając udział warzyw i owoców.
Jego sukcesem jest całkowita rezygnacja ze słodkich napojów i bezpieczne
zwiększenie aktywności treningowej.
Przestał działać po omacku, na własną rękę. 
Oddał się w ręce specjalistów i cieszy się pełnią zdrowia.



historiA AGNIESZKI
#lifebalance
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Aga jest pracującą mamą dwójki dzieci. 
Zawsze była szczupła, ale niestety nigdy nie wróciła do masy sprzed pierwszej ciąży.
We wrześniu 2018 roku stwierdziła, że czas coś zmienić, ale nie chce stosować
kolejnej popularnej diety, tylko zmienić coś na stałe.
Z naszą pomocą zadbała o każdy element w procesie: zmieniła swój sposób żywienia,
unika przetworzonej żywności, nie pije słodkich napojów, je regularnie, zwiększyła
aktywność fizyczną (robi min. 10 tysięcy kroków dziennie, 3 razy w tygodniu chodzi na
basen), dba o sen i regenerację.
Dzięki takiej kompleksowej opiece Agnieszka już w pół roku zredukowała masę o
niemal 20kg. 
Nie zniechęca się przestojami w redukcji masy, dąży do obranego celu i sama się
dziwi, jakie błędy popełniała.



historia adriana
#bariatriclife
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Adrian jest młodym, energicznym chłopakiem, który wydawałoby się nie miał
żadnych ograniczeń. A jednak ograniczała go choroba, którą jest otyłość.
Determinacja Adriana jest godna podziwu. Przez trzy lata pracy udało mu się
uzyskać efekt, o jakim nawet nie marzył.
Jak sam mówi: "nareszcie czuję, że żyję".
Jest aktywny, podróżuje, realizuje swoje pasje i osiąga zamierzone cele.
Małymi krokami wprowadził zasady zdrowego stylu życia, odzyskał zdrowie, a
-70kg jest miłym efektem ubocznym.



historiA EWELINY
#bariatriclife
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Ewelina jest zapracowaną i zabieganą dziewczyną, która od dzieciństwa zmagała się  
nadmierną masą ciała. Wielokrotnie podejmowała krótkotrwałe próby
odchudzania.
Co to znaczy krótkotrwałe? Dwumiesięczne.
Z naszą pomocą Ewelina zmieniła swoje życie o 180 stopni.
Dostała od nas narzędzia, dzięki którym zmieniła swój dotychczasowy styl życia.
Widoczny efekt nie przyszedł z dnia na dzień!  Jest to wynik wielomiesiecznej pracy 
i konsekwencji.
Ewelina przez ostatnie dwa lata zredukowała ponad 60kg!
Je regularnie, nawadnia się, jest aktywna na codzień, dba o regenerację i nie może
uwierzyć, że mogła żyć inaczej.



JEŚLI CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ,

 ZAPYTAĆ o coś LUB zobaczyć czym się aktualnie

zajmujemy, zapraszamy! 

 
zapisz się do newslettera, a otrzymasz 10% rabat na

warsztaty

KONTAKT

https://www.facebook.com/bLife.lifebalance/
https://www.instagram.com/blife_balancedlife/
https://blife.com.pl/#kontakt

