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20 OCAK 2020 GRUBUNDA YERİNİZİ AYIRTIN.
Son kayıt tarihi 17 Ocak 2020
5 HAFTALIK ONLINE ATÖLYE

ELİMİNASYON BESLENME
PROGRAMIYLA YENİYILDA
BEDENİNİZİ YENİLEYİN!

WhatsApp üzerinden online takip

Haftalık örnek menü ve tarifler

Örnek alışveriş listesi

Haftada bir saat online koçluk grubunda, Diyetisyen
İlker Pazarbaşı öncülüğünde görüntülü anlatım ve 
deneyim paylaşımları

HER GÜN TÜKETTİĞİNİZ ANCAK BEDENİNİZE
İYİ GELMEYEN GIDALAR VAR MI?

GIDANIZ NASIL İLACINIZ OLUR?

TAMAMEN SİZE ÖZEL BESLENME YÖNTEMİNİ
BİRLİKTE KEŞFEDELİM.

BU PROGRAMDA YAŞAYACAĞINIZ FARKINDALIKLA
BERABER BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZ DEĞİŞECEK.
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ELİMİNASYON BESLENMESİ

Fonksiyonel Tıp yaklaşımı, herhangi bir sağlık 

sorununuz olmasa bile, senede en az 1 defa 

eliminasyon beslenmesini öneriyor.

Vücudunuza iyi gelmeyen, alerjik reaksiyon 

gösterdiğiniz ve belki de bu durumun farkında bile 

olmadan sürdürdüğünüz yeme alışkanlıklarını 

değiştireceğiz. 

21 gün boyunca bazı besin gruplarını eleyerek 

bedenimizi fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz. 

Ardından kontrollü olarak yeniden tüketmeye 

başlayacak ve bedenimize olan etkilerini fark edeceğiz.
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NASIL İLERLEYECEĞİZ?

Programa başvuru formunu doldurmanız ve ödemeyi 
tamamlamanızın ardından kesin kayıt bilgisi iletilecektir.

1. Hafta
Sizlerle programda yer alması uygun olan ve olmayan 
gıda listesi, örnek menüler, pratik tarifler ve örnek alışveriş 
listesi paylaşılacaktır.

2., 3. ve 4. Hafta 
Haftaiçi 09:00 – 19:00 saatleri arasında whatsapp 
üzerinden grup takibi yapılacak ve sorularınız 
yanıtlanacak.
Program boyunca toplam 3 defa belirlenen gün ve saatte 
Zoom programı üzerinden canlı yayın yapılacak, 
bilgilendirmeler, paylaşımlar ve sorularınıza yanıtlar 
verilecek. 

5. Hafta
Çıkartılan gıdaların bedene yeniden tanıtılması süreci 
hakkında rehberlik sağlanacak.
Haftaiçi 09:00 – 19:00 saatleri arasında whatsapp 
üzerinden grup takibi yapılacak ve sorularınız 
yanıtlanacak.
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ELİMİNASYON BESLENMESİ
NEDEN İŞE YARIYOR?

Bağırsaklara zarar verebilen tüm alerjen gıdalar 21 gün 

boyunca beslenmeden çıkartılıyor.

Bağırsağa zarar veren gıdalar, gluten, lektin, süt ve süt 

ürünlerindeki laktoz ve kazein (organik olanlar da 

dahil), yer fıstığı, soya, şeker, yumurta gibi 

alerjenlerdir.

Kötü beslenme sebebiyle bağırsaklarımız tam 

anlamıyla işlevini gerçekleştiremez. Eliminasyon ile bu 

süreç tersine çevrilir. Sistem normal çalışır hale gelir. 

Bağırsak sağlığı düzelmeye başlar.

Bağışıklık sisteminin en aktif hücreleri 21 günde 

yenilenir. Alerjen tüm gıdalar 21 gün boyunca 

beslenme listemizden çıkarıldığında yeni oluşan 

hücreler artık reaksiyon göstermez.
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ELİMİNASYON HANGİ
DURUMLARDA YAPILIR?

Kronik tüm rahatsızlıklarda,

Düşük enerji, halsizlik, yorgunluk,

Sürekli devam eden bağırsak sorunları
(gaz, kabızlık, ishal, karın ağrısı)

Geçmeyen eklem ağrıları,

Odaklanma sorunu, zihinsel yorgunluk

Uyku sorunları,

Ciltte yaşanan alerjiler,

Ottümün hastalıklar (haşimato tiroiditi,
çölyak, fibromiyalji vs)

Geçmeyen kronik baş ağrıları

Fonsksiyonel Tıp çalışanlarının ve doktorların
önerdiği durumlar

(Daha pek çok kronik ve alerjen hastalıkların tedavi sürecinde 
iyileştiricidir. Eliminasyon beslenmesini tek başınıza denemeniz 
önerilmez. Bu konuda eğitim almış bir Sağlık Koçu rehberliğinde 
yapmanız çok daha verimli bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır.)
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ELİMİNASYON BESLENMESİ

Daha enerjik olmak

Kronik ağrılardan kurtulmak

Uyku kalitesini artırmak

Sindirimi düzenlemek

Kronik semptomları azaltmak

ilgini çekiyorsa kontenjan
dolmadan aramıza katıl.

Not: Whatsapp grubumuz kapalı grup olarak kurulmaktadır yani katılımcılar, 
diğer kişilerin telefon numaralarını ve paylaşımlarını görmemektedirler.

Programımız 20 Ocak'ta başlayacaktır, son kayıt tarihi 17 Ocak'tır ve  ve son 
iptal tarihi 13 Ocak'tır. Bu tarihten sonra ücret iadesi yapılamayacaktır.

Ödeme yapıldıktan sonra, merhaba@iyidilek.com.tr veya  bilgi@fonksiyoneltipvebeslenme.com
mail adreslerinden bir tanesine bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Program Ücreti: 15 Ocak 2020 tarihine kadar 1100TL

 15 Ocak 2020 ve sonrası için 1200TL

Kayıt için: merhaba@iyidilek.com.tr

bilgi@fonksiyoneltipvebeslenme.com

533 369 25 23

Hesap Bilgisi: TR75 0020 3000 0833 0925 0000 01

Çınar Pazarbaşı


