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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom Akcióterv” e-könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használatával az alábbi feltételeket és 

nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, többszörösítése, 

újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató 

előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott 

weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának valamennyi 

elemére. 

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján 

szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. 

§-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. 

Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod, azzal hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv szerzője - az 

ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.  

A könyv Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges 

félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a 

felelősséget.  

A könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A könyvben található 

információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából 

származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, 

keresd fel kezelőorvosodat! Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az 

irányadók. 
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Ideális energia-igényed 
 

 

Hogyan kell kalóriát követned a fogyásodban? 
 

• Figyelembe vettem életkorodat, indulú testsúlyodat, testmagasságodat, alapanyagcserédet, aktivitásodat, ami 

alapján induló javasolt tápanyagszükségleted 1500-1600 kalória között van.  

• Ez a kalória el fog vezetni a cél súlyhoz. 

• Szinten tartásod esetén tudd, hogy egy egészséges, felnőtt ember hormonálisan akkor tudja egyensúlyban tartani 

a súlyát, ha 1500-1600 kalóriás étrendnél NEM megy alacsonyabb értékre. Azaz, ennyit mindenképp szükséges 

ahhoz fogyasztanod, hogy nem csak „karcsú”, de egészséges is maradhass.  

• Ez alá soha ne menj! 

• Ha úgy érzed, stagnálsz, a fogyási szakaszban a snack-et tudod csökkenteni, elhagyni, de még így sem mész 

tartósan 1500 kalória alá. Ahogy célt rész, térj vissza az 1500-1600 kcal étrendhez. 

 

 



 

 

      

Ha úgy érzed, másoknak is hasznos információval 
szolgálhatok, kérlek, ajánld programjaimat, támogasd 
küldetésemet és bátran küldj meghívót sorstársaidnak 
a Duciforradalom közösségi csoportba!  

                           Köszönöm! 

 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy a Duciforradalmat 

választottad fogyási terveidhez. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél 

a neked megfelelő útvonal kiválasztásához. 

Kívánom, hogy egészségedet maradéktalanul meg 

tudd őrizni, ezzel együtt pedig hosszútávú egyensúlyt 

tudj kialakítani. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz 

úgy, hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      Ölelés: Dia 


