
PRO Forma

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ  
ODBORNÍKŮ  
CENTRA MESSÉGUÉ



VÝHODY SYSTÉMU  
PRO FORMA

PRO FORMA je třífázový systém proteinové diety, který vás dostane zpět 
do formy. Tento systém nabízí několik různých programů rozdělených do 
praktických sad „all inclusive“, rozdělených podle počtu kil, kterých se 
chcete zbavit, a podle vašich stravovacích návyků. Sady Pro Forma obsa-
hují proteinové přípravky, které jsou chutné a snadné na přípravu. Doplně-
ny zeleninou, netučným masem nebo rybami vás provedou třemi různými 
fázemi systému PRO FORMA:

Fáze 1 neboli aktivní fáze: 
Díky procesu kontrolované ketózy dochází k rychlé redukci váhy.

Fáze 2 neboli stabilizace: 
Po ukončení procesu ketózy dochází k pomalejší redukci váhy a zároveň 
ke stabilizaci již dosažených výsledků.

Fáze 3 neboli zakončení: 
V této fázi se organizmus připravuje na návrat k běžnému stravování.

SYSTÉM PRO FORMA

 napomáhá k rychlé redukci váhy
 zdokonaluje postavu
 snižuje pocit hladu v průběhu diety
 je praktický, i když jste mimo domov
 můžete opakovat bez omezení tak často, jak potřebujete
 poskytuje udržovací program, díky kterému se vyhnete jo-jo efektu



VYBERTE SI SADU PRO FORMA  
VHODNOU PRO VÁS

 1 DEN
Směs doplňků stravy, které pročistí a posílí organizmus a pomohou mu se 
znovu dostat do formy. Tento program se rovná jednomu dni částečného  
půstu neboli jednodenní „pauze“, která napomáhá tělu znovu nalézt do-
konalou rovnováhu.

 7 DNÍ
Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit maximálně tří kil přirozeným a jedno-
duchým způsobem.

 7 DNÍ VEGETARIÁN
Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit maximálně tří kil a preferují vegeta-
riánské stravování.

 14 DNÍ
Doplňky stravy nejen k snídani, obědu a večeři, ale také jako slané či sladké 
svačinky. Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit tří až pěti kil.

 28 DNÍ
Tato sada zahrnuje jak speciální proteinové doplňky, tak chutné svačinky. 
Jestliže se budete řídit výživovými doporučeními, která jsou obsažená  
v sadě, dosáhnete skvělého výsledku bez nepohodlí tradičních diet.  
Doporučené pro ty, kteří se chtějí zbavit pěti až osmi kil.

 POST DIETA
Zahrnuje proteinové doplňky, přípravky nahrazujících jedno z jídel, sva-
činky a doplňky stravy, které podporují metabolizmus ve zpracování tuků 
a cukrů. Poskytuje účinnou pomoc těm, kteří zeštíhleli díky systému PRO 
FORMA nebo jiné dietě, a přejí si udržet dosažený výsledek bez jo-jo efektu. 



         

Stále více odborníků zastává teorii, že jeden den v týdnu úplného půstu 
nebo jeho odlehčené varianty (příjem pouze tekutých nebo lehce stravi-
telných potravin), přispívá ke zlepšení funkčnosti organizmu, eliminuje 
škodlivý metabolický odpad a v neposlední řadě také napomáhá k udržení 
nebo snadnějšímu dosažení ideální váhy (ve skutečnosti jeden den diety 
v týdnu se rovná 54 dnům – téměř dvěma měsícům za rok!). Zaměstnanci 
Centra Mességué sestavili jednodenní program tak, aby tento den byl pro 
vás něčím příjemným a zároveň účinným. Jen tak z něj vytěžíte maximální 
prospěch za pomoci principů chronobiologie.

        

UPOzORNěNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní 
dávkování. Doplňky stravy neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.  
Jejich užívání je doporučeno současně s dodržováním zdravého životního 
stylu a přiměřené fyzické aktivity.

Upozornění týkající se doplňku stravy ve formě prášku:
Obsahuje guarovou gumu – upozorňujeme na možné nebezpečí udušení  
u osob trpících obtížemi s polykáním nebo v případě užití bez dostatečného 
množství tekutin. Aby produkt mohl bezpečně dosáhnout trávicího ústrojí, 
musí být vždy podán společně s větším množstvím vody.



VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ SADY 1 DEN  
A zPŮSOBY UŽITÍ

Šťávy 1 DEN si připravíte smícháním 100 ml vody, 30 ml šťávy z granáto-
vého jablka (Succo di Melograno), 1 sáčku vlákniny (Fibra) a rostlinného 
výtažku. za účelem dosažení maximálního efektu je doporučeno užití 
doplňků rozložit v průběhu dne následujícím způsobem:

Mezi 6. a 9. hodinou: Smíchejte 100 ml vody + 30 ml šťávy z granátového 
jablka + 1 sáček vlákniny + výtažek z pampelišky (estratto di Tarassaco).
SNÍDANě: Zelený čaj, čerstvá šťáva z ovoce a/nebo mrkve, fenyklu, celeru 
a zázvoru nebo ovocný koktejl (bez mléka).

Mezi 10. a 11. hodinou: Smíchejte 100 ml vody + 30 ml šťávy z granátového 
jablka + 1 sáček vlákniny + výtažek z rozchodnice (estratto di Rhodiola).
OBěD: Salát z čekanky, syrové mrkve, fenyklu, zeleného jablka a pome-
ranče + 2 vlašské ořechy nebo 2 mandle. Jako alternativu můžete zvolit 
tepelně upravenou zelenou zeleninu ochucenou pouze citronovou šťávou.

Mezi 13. a 15. hodinou: Smíchejte 100 ml vody + 30 ml šťávy z granáto-
vého jablka + 1 sáček vlákniny + výtažek z boldovníku (estratto di Boldo).
PŘESNÍDÁVKA: Čerstvá šťáva z ovoce dle vlastního výběru nebo z fenyklu, 
celeru a syrové mrkve.

Mezi 17. a 19. hodinou: Smíchejte 100 ml vody + 30 ml šťávy z granátového 
jablka + 1 sáček vlákniny + výtažek z trubkovce (estratto di Orthosiphon).
VEČEŘE: Tepelně upravená zelená zelenina nebo jako alternativa salát, 
celer, fenykl a syrová mrkev v jakémkoliv množství. K ochucení použijte 
pouze šťávu z citronu.

Mezi 22. a 1 hodinou: Smíchejte 100 ml vody + 30 ml šťávy z granátového 
jablka + 1 sáček vlákniny + výtažek z lípy (estratto di Tiglio).



GRANÁTOVÉ JABLKO (MELOGRANO)
Složení: voda, koncentrát z plodu granátovníku (Punica granatum L.), 
konzervanty: sorbát draselný, benzoát sodný, kyselina: kyselina citronová. 
způsob Skladování: Datum spotřeby se vztahuje na produkt v neporuše-
ném obalu. Uchovávejte v suchu a chladu, chraňte před přímým světlem. Po 
otevření uchovávejte v lednici a spotřebujte do jednoho měsíce. Produkt 
je nefiltrován, případné usazeniny jsou přirozeným jevem produktu a nijak 
neovlivňují jeho kvalitu.

PRŮMěRNÉ VÝŽIVOVÉ úDAJE na 100 ml
Energetická hodnota 52,4 Kcal/100g

223,7 kJ/100g
Tuky 0,02 g
Sacharidy
z toho cukry

13,6 g  
9,5 g

Vláknina 0,1 g
Bílkoviny 0,33 g
Sůl 9,4 mg

BOLDOVNÍK  TRUBKOVEC   
 PAMPELIŠKA  LÍPA  ROzCHODNÍK 

BOLDOVNÍK (BOLDO)
Složení: voda, suchý extrakt z listů boldovníku (Peumus boldus Molina) 
HRD® D/E 4:1, barviva: karamel, konzervanty: sorbát draselný, benzoát 
sodný, kyselina: kyselina citronová, sladidlo: sukralosa.

TRUBKOVEC (ORTHOSIPHON)
Složení: voda, suchý extrakt z listů trubkovce (Orthosiphon stamineus 
Benth) HRD® D/E 2-3:1, barviva: karamel, konzervanty: sorbát draselný, 
benzoát sodný, kyselina: kyselina citronová, sladidlo: sukralosa.

PAMPELIŠKA (TARASSACO)
Složení: voda, suchý extrakt z kořene pampelišky (Taraxacum officinale 
Weber) obsah inulinu 2%, barviva: karamel, konzervanty: sorbát draselný, 
benzoát sodný, kyselina: kyselina citronová, sladidlo: sukralosa.



LÍPA (TIGLIO)
Složení: voda, suchý extrakt z květu lípy (Tilia platyphyllos Scopoli) HRD® 
D/E 4:1, barviva: karamel, konzervanty: sorbát draselný, benzoát sodný, 
kyselina: kyselina citronová, sladidlo: sukralosa.

ROzCHODNÍK (RHODIOLA)
Složení: voda, suchý extrakt z kořene rozchodníku (Rhodiola rosea L.) 
HRD® D/E 4:1, barviva: karamel, konzervanty: sorbát draselný, benzoát 
sodný, kyselina: kyselina citronová, sladidlo: sukralosa.
způsob Skladování: Datum spotřeby se vztahuje na produkt v neporuše-
ném obalu. Uchovávejte v suchu a chladu, chraňte před přímým světlem. 
Po otevření uchovávejte v lednici a spotřebujte do jednoho měsíce. Pro-
dukt je nefiltrován, případné usazeniny jsou přirozenou charakteristikou 
produktu a nijak neovlivňují jeho kvalitu.

VLÁKNINA (FIBRA)
Složení: částečně hydrolyzovaná vláknina guarové gumy (PHGG), fruk-
to-oligosacharidy (FOS), inulin z kořene čekanky (Cicohrium intybus L.), 
aroma, maltodextrin, protispékavá látka: oxid křemičitý.
způsob Skladování: Datum spotřeby se vztahuje na produkt v neporuše-
ném obalu. Uchovávejte v suchu a chladu, chraňte před přímým světlem.

PRŮM. VÝŽIVOVÉ úDAJE na 1 denní dávku (22,5 g)* na 100 g
PHGG 9 g 40 g
FOS 6,75 g 30 g
inulín z čekanky 1,125 g 5 g
ENERGETICKÁ HODNOTA 960,32 kJ

233,64 Kcal
Tuky
z toho nasycené

0 g 
0 g

Sacharidy
z toho cukry

25,36 g
3,38 g

Vláknina 65,3 g
Bílkoviny 0,4 g
Sůl 0,003 g

* 5 sáčků po 4,5 g
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