
METABOLİK SENDROM* DURUMUNDA
BÜTÜNSEL BESLENME VE ARINMA

PROGRAMI

4 Haftalık Online Grup
Çalışması 7 Eylül'de Başlıyor!

FONKSİYONEL TIP
UZMAN DİYETİSYEN
İLKER PAZARBAŞI

FONKSİYONEL TIP
YAŞAM KOÇU 
NİDA ŞAHİN

www.fonksiyonelbeslenmeakademisi.com      www.paylasanne.com 

*Metabolik Sendrom: Tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite, kalp ve damar hastalıklarını içerir.



İnsülin direnci, 
Obezite,
Tip 2 diyabet, 
Yüksek trigliserit,
Yüksek kolesterol,
Yüksek şeker, 
Yüksek tansiyon veya benzer metabolik sendrom
durumu yaşıyorsanız

Sağlıklı beslenme, detoks, meditasyon gibi yaşam
kalitenizi artıracak konularda kendinizi geliştirmek
düşüncesindeyseniz bu çalışma tam da size göre.

                                       ya da

      

Programa Kimler Katılabilir?

bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com



Bireysel beslenme danışmanlığı,
Birebir koçluk,
Eğitim,
Haftalık online zoom grup toplantısı,
Haftaiçi whatsapp grubu üzerinden paylaşımlar,
Temiz beslenme bilgileri,
Evde kullanılacak kimyasal içermeyen temizlik
malzemesi tarifleri ya da satın almak isterseniz
alışveriş önerileri,
Kimyasal içermeyen bakım ürünleri hakkında
bilgiler,
Alışveriş listeleri,
Size uygun tarifler,
Kullanacağınız takviyelerle ilgili detaylı bilgi,
Pozitif yaşam pratikleri,
Meditasyon, stres yönetimi teknikleri,
Motivasyon ve 
Grup sinerjisi sizleri bekliyor!

     

Programda Neler Var?Programda Neler Var?
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Öncelikle sizi daha yakından tanımak ve ihtiyacınız olan
beslenme programını oluşturabilmek için size doldurmanız
üzere çeşitli anketler gönderiyoruz ve bazı tahliller
yaptırmanız gerekiyor.

Anketler ve tahlil sonuçlarınız değerlendirildikten sonra
Fonksiyonel Tıp Uzman Diyetisyen İlker Pazarbaşı tarafından
programın başında online  bireysel beslenme danışmanlığı
alıyorsunuz ve diyetiniz belirleniyor.

Bireysel beslenme programınıza uyum süreciniz Yaşam Koçu
Nida Şahin tarafından destekleniyor.

Whatsapp grubumuz üzerinden sizinle hafta içi  09:00 - 18.00
saatleri arasında önemli bilgiler ve dokumanlar, ses kayıtları
paylaşıyoruz, sorularınızı yanıtlıyoruz.

Haftada bir zoom programı üzerinden görüntülü olarak bir
araya geliyoruz, konu anlatımı yapıyoruz ve sorularınızı
yanıtlıyoruz.

     

Program Nasıl İşliyor?

bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com



Grup çalışması online olduğu için dünyanın her yerinden
katılabilirsiniz. Türkiye saati baz alınarak paylaşımlar yapılacak
olsa da her zaman takip etme şansınız var. 
     

Merak Ettikleriniz
Yurt dışındayım ben de katılabilir miyim?

Bir rahatsızlığım yok, ben de katılabilir miyim?

Elbette, programda işleyeceğimiz bütünsel beslenme ve
arınma programı mevcut hastalıklar tedaviye destek olma
özelliği yanında muhtemel rahatsızlıkların da önüne geçmek,
daha sağlıklı ve zinde hissetmek için için muhteşem bir yoldur. 
   
Programın ücreti nedir? Nasıl kayıt olabilirim?
Katılım bedeli 1200 TL'dir. 
Kartla ödenmesi durumunda 1500 TL'dir.
 
Kayıt için bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com'a mail
atabilirisniz. 

KENDİNİZE BİR İYİLİK
YAPIN VE UYGULANABİLİR
YÖNTEMLERLE HAYATINIZI
DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN
GRUPTA YERİNİZİ ALIN...
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