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Már nagyon sokszor megpróbáltad egyedül és valahol mindig megrekedtél!
A környezetedben mindig Te vagy "az örökké" duci, aki folyton változni szeretne!
Nem érzed magad jól a bőrödben és ábrándozol a csinos, nőcis tükörképről!
Sok mindent kipróbáltál már, a rengeteg információ között folyton elveszel!
Harmóniában szeretnél lenni önmagaddal!
Rengeteg pénzt költöttél már táplálékkiegészítőkre vagy porosodó kütyükre!
Sokan nem értenek meg, hogy ez mennyire nehéz és mennyi lemondással jár!
Állandóan győz a kísértés, pedig nagyjából tudod, mit kellene tenned a fogyáshoz!
Lelkesen indulsz neki, majd egy ponton elfogy a lendület és győznek a régi szokások!
Most tényleg végig szeretnéd csinálni!
Példát szeretnél mutatni gyermeked számára!
A családod egészségtudatos életvitelét szeretnéd megteremteni!
Hormonális és anyagcsere zavarokkal küzdesz és nehezen megy a fogyás emiatt!
Görcsök, puffadás, reflux, székelési panaszok, bélbetegségek,  bőrgyulladások, allergiák, ételintoleranciák, cukor
utáni sóvárgás, fejfájás, extrém fáradtság, idegrendszeri zavarok nehezítik életed!

Neked szól a program, ha...

Mivel érhető el leggyorsabban testsúlykontroll?
Kiegyensúlyozott étrend,
Egyéni kalória alapanyagcseréhez közelítve vagy a felett történő makrók beállításával,
IR/PM/PCOS specifikus stimuláció kizárása, eltérés esetén speciális étkezés,
Bélregeneráló és emésztőrendszeri módszertan elsajátítása,
Intolerancia figyelembe vétele | glutén, tej, hisztamin, tojás, fruktóz, élelmiszer allergia,
Testmozgás és edzésterv, 
Napi 4-5 étkezés,
Cukor/fehér liszt/szója zéró tolerancia | hormonális eltérések esetén komplex élelmiszercsapdák
kiiktatása,
Orvosi kezelés fenntartása ott, ahol szükséges (gyógyszeres IR/PM/MVNY),
Tervezés és tudatosság,
Folyamatos támogatás, konzultációk, újratervezés,
Fogyást nyomon követő étrend igazítása a súlyvesztéshez,
Támogató közeg,
Éhezésmentes, koplalás mentes életmód.

Hogyan tudod ezt megvalósítani a Duci szívvel programban?
Akciótervedben a kezdéskor megkapod az induló makrókat, s a célodig megkapod a mérföldköveknél
érvényes kalóriák mennyiségét, így étrended mindig nyomon követi az aktuális súlyvesztést.
Duci szívvel módszertant megismerve megérted, hogyan kell magadra szabni a szükséges
energiaigényt.
Megtanulsz önállóan étrendet tervezni és összeállítani 400 féle élelmiszerre.
Fix étrendeken keresztül hibamentesen tudsz étkezni.
Változatos étrendeket tanulhatsz meg elkészíteni, amelyek ételeit alapanyagra és adagra vetítve
(g/dl/db) megkapod személyre szabottan.
Az élelmiszerlista segítségével bármilyen élelmiszert cserélhetsz az étrendekben kedved és ízlésed
szerint.
Az önfejlesztő munkafüzet segít végighaladni az utadon a célkitűzéstől a megvalósításig.
Konzultációkon egyeztetjük a fejlődésedet.
Elakadás esetén újra tervezünk, áttervezünk.
Online profilodban minden egy helyen elérhető | Speciális témákat feldolgozó E-book rendszerben.



Az életvitel program egy "akcióterv", amely lépésről lépésre, szakaszokra bontva a kezedbe adja a teljes
személyes programcsomagodat - megszüntetve ezzel azt, hogy kételyek gyötörjenek, mit tegyél fogyásod
közben és hogyan reagálj az érkező ingerekre, amelyek gátolnak a sikeres életmódreformban.
 

❶  Kezdő étrend ötlettár több száz élelmiszerre egy sávos keretben - bizonyos kalóriákon belül tudod a
makrókat úgy alakítani, hogy kényelmes legyen számodra. Ez figyelembe veszi azt, hogy jóllakhass, de azt
is, hogy ne edd túl magad. Erre megtanít a módszertan lépésről lépésre. Önállóan képes lesz úgy étrendet
tervezni, hogy kedvenc ételeid helyet  kaphassanak a fogyási terveidben.
❷  Súlycsökkenésedet nyomon követő étrend sávokat  kapsz a második fázisra, ahol látni fogod, milyen
súlycsökkenések  elérésekor hogyan kell módosítanod a napi menüdön a további fogyás eléréséhez.
❸  Súlytartó ötlettárat is előre kapsz, amiben azt fogod látni, célod elérést követően mi a számodra
optimális étkezési sáv, amin belül maradva visszahízni nem fogsz - betartva a 80-20%-os arányt (80%
tudatosság - 20% élet adta élvezetek).
❹ Minden információt a saját online életvitelprogram felületeden profilod alatt érsz el: étrendek, e-book-ok,
edzéstervek,frissülő tudástár,hírlevelek, fontos információk, friss recept ötletek, mindent elérsz egy helyen
a tagságod aktív státusza alatt.
❺  3 havonta telefonos konzultációt tartunk -  amennyiben szeretnél ezzel élni. Ezen felül havonta
egyeztetünk elektronikus formában (e-mailben) az eredményeidről és átbeszéljük a nehézségeidet, az
élményeidet, a kérdéseidet.
❻  A Duci szívvel zárt csoportjában a program részvevőinek programját is nyomon követheted, lesheted
recept ötleteiket, motiválhatnak a sikereik és beszélgethetsz velük. A csoport átlagon felüli aktivitással bír,
havonta nagyjából 10-15.000 reakció érkezik hozzászólás, poszt, kérdés, vélemény, segítségnyújtás
alapján a közel 400 részvevő által. Itt nincs megválaszolatlan kérdés, amelyre ne kapnál választ. Jómagam
naponta elérhető vagyok és folyamatosan segítelek a csoport falain belül.
❼ A személyes online felületed elérése programod alatt aktív. Nem étrendet kapsz, hanem  közös munkát,,
amelyben együtt érjük el mentális egyensúlyodat és fogyási céljaiddal kapcsolatos vágyaidat.
❽ Akcióterv néven ismerheted meg programod struktúráját, ahol velem együtt készíted el a heti menüdet
és életviteltervedet 24 hétre osztva. Napi bontásban napi 5 db külön étkezés (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna, vacsora),  A receptekben fogok adni alternatív lehetőségeket arra, hogy egy-egy élelmiszert mire
cserélhetsz ki.  Cél: folyamatosan használható ötleteket kapj évekre, amelyekhez csak vissza kell nyúlnod
és ki kell halásznod a menükből. A menük saját makróidra vannak szabva.
❾ ElitBody néven találod a 3x8 hetes otthoni, kis eszközökkel és saját testsúlyoddal végezhető edzéstervet
8 hetente nehezedő, kezdő 6 hónapos programra.Az edzésterv egy mindenre kiterjedő E-könyv, amely:
anatómiai képeken mutatja a gyakorlat kivitelezését; pontos leírást ad a helyes végrehajtásról, a
variálhatóságról és az izomcsoportokról, amelyekre éppen fókuszálni kell; elmagyarázza, hogyan ne
csináld, mire figyelj és mit kell érezned; megtanít a helyes bemelegítésre; megtanít a helyes nyújtásra és
légzés gyakorlatokra; útmutatót ad kardió jellegű mozgásformákhoz és a pulzusodhoz; bemutatja 3x8 hetes
bontásban az edzésterv variációkat, amelyek izomcsoportonként megfelelő összeállításban adnak a
kezedbe otthoni edzésblokkokat. Az edzések alakformálók, zsírégetők, könnyen, bárki által végezhetők és
megfelelően kiegészítik a Duci szívvel étrendet. Ha mozgásodban korlátozott vagy sérülés vagy betegség
miatt, az edzés része elhagyható. Sok feladat ülve és könnyített verzióban is elérhető. Kitérek szülés utáni
kérdésekre,ízületvédelemre gyógytornász javaslattal.
❿ Az étrend és mozgás önmagában kevés a valódi változáshoz. Az életvitel program megtanítja számodra
a céljaidhoz vezető utazás lépéseit. Önfejlesztő munkafüzet segítségével feltárod a folyton előbukkanó
hibákat, megteremted az erősségeidet, leigázod a gyengeségeidet és megtanulsz motiváltan élni.

Személyes életvitel akcióterv felépítése



Az alap program minden fogyni vágyó számára segít, akinek egészségügyi problémája nincsen..
Ugyanakkor eligazít az alap hormonális eltérések esetén is: inzulinrezisztencia, pajzsmirigy eltérések, PCO,
PCOS, menstruációs gondok, illetve allergiák, ételintoleranciák.
 
A program 3 pillérre épül:

Táplálkozás
Mozgásprogram
Mentális egyensúly és erő, érzelmi evés leküzdés, motiváció fenntartása

 
Sajátosság, hogy a munka önfejlesztő munkafüzettel indul, amelynek az a célja, hogy fel tudd térképezni az
ételhez fűződő viszonyodat, a környezeted támogatását vagy épp nehezékeit, a célod fókuszba
helyezését, a motivációd fenntartásának módszereit és megtanulj új szokásokat bevezetni.
 
Hormonális probléma esetén konkrét életmódbeli és étrendtervezési instrukciókat, tudásanyagot kapsz a
hormonális egyensúlyod megteremtéséhez.
 
Akcióterv készül a teljes fogyási időszakra a start vonaltól a célig. Megismered azt, hogy milyen
mérföldkövek esetén kell változtatni a kalória és makró összetettségeden, és ezt a program végig nyomon
is követi, hiszen a fogyással alapanyagcseréd és tényleges energiaszinted is változik. A csomag magában
foglalja az induló kalóriádtól egészen a súlytartásig tartó kalória állomásaidat, étrendjeidet.
 
Az online profilodban mindent elérsz a teljes tagdíj időszakod alatt, itt frissülnek és bővülnek a
tudásanyagok, az étrendek és az e-book rendszer is. 
 

Alap program kínálata - Kinek megfelelő?

 1 fő számára | 18 hónap | 48.000 Ft

 családi csomag | 18 hónap | 80.000 Ft

 1 fő számára |  4 hónap | 28.000 Ft

 családi csomag | 4 hónap | 40.000 Ft

Csomagok tagdíja, csomag időszakok:

Elméleti e-book
Módszertan e-book
Élelmiszerlista - 400 féle élelmiszerre
Étrendtervezés elsajátító tudásanyag
24 hetes fix étrend - ízlésre szabható élelmiszer csere tanulással
Edzéskönyv - edzéstanulás és több mint 70 otthon végezhető erősítő edzés anatómiai képekkel,
magyarázatokkal, végrehajtással
Edzésterv 3x8 hétre
Akcióterv - teljes fogyási terv mérföldkövekkel
Önfejlesztő - 200 oldalas munkafüzet érzelmi evésre, motivációra, céltervezésre, időmenedzsmentre,
stb.
Telefonos konzultációk 90 naponta
Online konzultációk havonta
Folyamatos kapcsolattartás és kérdezési lehetőség, 0-24 jelenlét zárt programcsoportban

Csomag tartalma:



 családi csomag | 18 hónap | 120.000 Ft

 1 fő számára | 18 hónap | 68.000 Ft

 családi csomag | 18 hónap | 80.000 Ft

 1 fő számára | 4 hónap | 48.000 Ft

 
A VIP. program az alábbi emésztőrendszeri gondokra is kínál speciális étrendet az alap program
sajátosságain túlmenően: emésztési zavarok, bélregenerálás, görcsök, puffadás, reflux, székelési
panaszok, bélbetegségek,  bőrgyulladások, cukor utáni sóvárgás, fejfájás, extrém fáradtság, idegrendszeri
zavarok. 
Emellett figyelembe vesz 3 egyéb, speciális területet a megfelelő étrend kialakításához:  
1) vegetatív idegrendszer (szimpatikus, paraszimpatikus, egyensúlyi) - éhségérzetre, ghrelin hormonra,
leptin hormonra hat; 
2) anyagcsere folyamatok (lassú égetésű, gyors égetésű, egyensúlyi) - emésztési folyamatokra, szénhidrát
anyagcserére, tápanyagok optimális felszívódására, endokrin hormonokra, koleszterinre, vércukor és
inzulin érzékenységre hat; 
3) hormonális testtípusok.
 
Gyakorlati tudással lát el azért, hogy javasolt és kerülendő ételekkel és életmódbeli döntésekkel
támogathasd az egészséged. Megtanulod azt is, hogy ismerheted fel az élelmiszerek emésztőrendszeredre
gyakorolt káros hatásait, és hogyan iktathatod ki ezeket, valamint azt is, hogyan tudod a tanultakat hosszú
távon beilleszteni az életedbe. Át fogod látni mit egyél vagy mit ne egyél a sikeresebb, gyorsabb fogyásért,
az emésztés javulásáért, az inzulin és vércukor érzékenység javításáért, anyagcsere gyorsulásért, energia
javulásért, fáradékonyság kiiktatásáért, jobb alvásért.
Feltérképezed az ételallergiák, az ételérzékenységek, az emésztetlenség, a bélgombák, székrekedés,
hasmenés, májproblémák és a stressz gyökér okait. Megtanulod, hogyan szüntetheted meg az emésztési
problémák és a túlsúly, a gyenge gyomor, az allergiák és ételérzékenységek, a májbajok, a bélbetegségek
elviselhetetlen tüneteit. Könnyedén fellépdelsz az autoimmun protokoll és a számodra optimális étrend
bevezetésének lépcsőfokain.

Vip. program - Kinek megfelelő?

Alap program teljes tartalma +
Hormonális testtípus elemzés
Anyagcseretipizálás
Vegetatív idegrendszeri elemzés
Emésztőrendszeri tudásanyag felszívódási problémákhoz, intoleranciákhoz, bélflóra regeneráláshoz
Élelmiszerlista típus szerinti egyensúlyt támogató étrendhez - mit ne egyél, mit egyél többször (komplex
tananyag saját szervezetedhez)
Fix étrend típushoz beállítva
Éhségérzet, cukor iránti sóvárgás, extrém fáradtság, bőrproblémák, ételérzékenységek okainak
megismerése, tudásanyag ennek megszüntetéséhez

Csomag tartalma:

Csomagok tagdíja, csomag időszakok:



Jelentkezés                                                   További információk 

https://www.duciforradalom.hu/jelentkezes/ dia@duciforradalom.hu
www.duciforradalom.hu

Amennyiben a felsorolt betegségek vagy állapotok igazak Rád, kizárólag szakképzett orvos írhat elő
számodra terápiás tervet és ez a program nem alkalmas számodra:

magas vérnyomás
rákos megbetegedés
orvosi gyógyszeres kezelés
friss műtét utáni állapot
műtét előtt álló állapot
terhességinzulinnal kezelt cukorbetegség
tartós, kórházi kezeléstartós, 
orvosi felügyeletet igénylő egészségügyi problémák

 
Amennyiben egészségügyi vagy hormonális okok tudatában saját orvossal dolgozol vagy a Duci
szívvel életvitelprogram hivatalos endokrinológus/belgyógyász/háziorvos szakértőjével
konzultáción veszel részt, a programban engedélyezett a részvétel az alábbi esetekben: diabétesz 2-
es típus, magasvérnyomás
A program hivatalos orvosi partnere: Dr. Márián Alexandra | endokrinológus, belgyógyász,
háziorvos, homeopátiás orvos
 
Amennyiben bizonytalan vagy, kérlek egyeztess velem: dia@duciforradalom.hu

Egészségügyi ellenjavallatok

Azoknak, akik csak egy étrendet szeretnének. Jómagam azt vallom, hogy a valódi életmódváltáshoz
nem elég egy étrend.
Azoknak, akik nem szeretnének támogatást maguk mellé a fogyásukhoz.
Azoknak, akik megvonásokon alapuló, alacsony kalóriás diétát keresnek.

Kik számára nem való ez az életmódprogram?

Azoknak, akik javítani szeretnék az emésztésüket és a kapcsolódó tüneteket, és szeretnék megtanulni,
hogyan használják erre az e-book tudásanyagokat és az életmódprogramot.
Azoknak, akiknek megromlott az immunrendszere, allergiásak, vagy bélproblémáik vannak.
Azoknak, akik gyulladásos rendellenességekkel, hangulati egyensúlyhiánnyal küzdenek.
Azoknak, akik tartósan és érthetően szeretnének egy életre testsúlykontrollt gyakorolni.
Azoknak, akik érzelmi evéssel küzdenek, s már többször próbálkoztak sikertelenül.
Azoknak, akik komplex megoldást keresnek az étkezésre, mozgásra és a mentális területre is.
Azoknak, akik rendszerbe szeretnék szedni életüket, kiegyensúlyozott és kiteljesedett testi és lelki
állapotra vágynak.
Azoknak, akik nyitottak a változtatásra.
Azoknak, akiknek húzóerő, állandó szakmai iránymutatás, kontroll kell és szeretnék, hogy a fogyásuk
teljes ideje alatt kérdezhessenek, tagjai lehessenek egy stabil programnak.
Azoknak, akik nem szeretnének tovább koplalni, jojo-zni, hanem egy fenntartható, betartható, életen át
végezhető életvitel javulásra vágynak.

Kik számára hoz gyökeres változást a program?

https://www.duciforradalom.hu/jelentkezes/

