
Regulamin pakietu dieta owocowo-warzywna
 

1. Turnus trwa 6/12 nocy. Rozpoczyna się w niedzielę o godz. 12.00, a kończy w sobotę o godz. 12.00
2. Formalności meldunkowe załatwia się w pierwszym dniu pobytu.

3. W dniu przyjazdu Hotel organizuje spotkanie informacyjne.
4. Godziny posiłków są ściśle określone i należy ich przestrzegać, gdyż połączenie diety z ćwiczeniami

daje bardzo dobre efekty.
� 09.00 śniadanie
� 13.00 obiad

� 16.00 podwieczorek
� 18.30 kolacja

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
6. Na terenie Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

7. Recepcja jest do Państwa dyspozycji całodobowo.
8. Rozkład zajęć na dzień następny jest zawsze wywieszony na tablicy w recepcji.

9. Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
przepisów porządkowych oraz regulaminu Hotelu.

10. Po godz. 22.00 na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
11. W turnusie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
12. Hotel odpowiada za przebieg turnusów zgodnie z ofertą.

13. Uczestnik odpowiada za mienie znajdujące się w zamieszkiwanym pokoju i zobowiązuje się do
pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub zaproszone osoby.

14. Hotel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z uczestnikiem turnusu, jeżeli nie jest
przestrzegany regulamin.

15. Ewentualne reklamacje, skargi i uwagi należy kierować do zarządu hotelu w formie
pisemnej. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

16. Uczestnictwo w pakiecie oraz  we wszystkich zajęciach jest na własną odpowiedzialność uczestnika.
Jeżeli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do

uczestniczenia w tego typu diecie i zajęciach zasięgnij opinii swojego lekarza.
17. Niewykorzystanie przez uczestnika – z przyczyn leżących po jego stronie – świadczeń objętych

programem turnusu, nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za turnus lub żądanie
ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

 



6 lub 12 noclegów w komfortowym pokoju Superior
pełne wyżywienie oparte na diecie owocowo warzywnej (śniadanie,
obiad,podwieczorek, kolacja)
konsultacja indywidualna z dietetykiem oraz lekarzem
6 lub 12 zajęć ruchowych z instruktorem 
6 lub 12 zajęć jogi
bezpłatny dostęp do internetu
nieograniczony dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia
parowa, sala gym i fitness)
darmowy dostęp do rowerów
10% zniżki na zabiegi i kosmetyki w spa
ciągły dostęp do naparów ziołowych
dostęp do kortów tenisowych 
pomiary /waga, wzrost, wyliczenie BMI/ - przy przyjęciu i przed wypisem,
pomiar ciśnienia i tętna

Dieta owocowo warzywna

Pakiet zawiera:



Niedziela 
 
12:00 Zameldowanie
13:30 Obiad przywitalny +          
            spotkanie organizacyjne
15:00 spotkanie z dietetykiem         
            oraz lekarzem
16:00 Podwieczorek 
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Przykładowy program diety
owocowo warzywnej

Poniedziałek
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
13:00 Obiad
16:00 Podwieczorek
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Środa
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
13:00 Obiad
16:00 Podwieczorek
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Czwartek
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
13:00 Obiad
16:00 Podwieczorek
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Wtorek
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
13:00 Obiad
16:00 Podwieczorek
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Piątek
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
13:00 Obiad
16:00 Podwieczorek
17:00 Zajęcia ruchowe
18:30 Kolacja
 

Sobota
 
09:00 Śniadanie
11:00 Joga
15:00 Wymeldowanie
 



Zalecenia ogólne.
Koncepcja diety owocowo warzywnej składa się z kilku etapów, niosących za sobą
stałą zmianę stylu życia. Dzięki nim możemy uzyskać długotrwałe korzystne wyniki

zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu różnych chorób.
Dieta obejmuje kilka etapów: 

1. Przygotowanie do postu przez eliminację np. kawy, mięsa, czy też nietolerancji
pokarmowych;

2. Dietę warzywno-owocową połączoną z aktywnością ruchową celem oczyszczenia
organizmu i przywrócenia równowagi zdrowotnej (homeostazy) i harmonii psychiczno-

duchowej;
3. Przejście od postu do diety pełnowartościowej (tzw. wyjście z diety);

4. Żywienie pełnowartościowe, aktywność fizyczna.
 

 Utrata wagi wiąże się ze spalaniem w głównej mierze tkanki tłuszczowej, a nie mięśni,  
By utrwalić korzystne wyniki warto wprowadzić prozdrowotną zmianę stylu życia już na

stałe.
Dieta ta jest oparta na naturalnych produktach roślinnych, które zawierają tysiące
bioaktywnych substancji, w tym: enzymów, polifenoli, mikroelementów, witamin i

innych o właściwościach leczniczych, uruchamiających procesy detoksykacji,
niwelujących toksyczne wolne rodniki, korzystnie alkalizujących. 

Procesy te w naturalny sposób sprzyjają powrotowi do równowagi zdrowotnej. 



Zalecenia ogólne.

Zakwas buraczany, ogórkowy, kapuściany

Zakwasy, woda z cytryną
Sok świeżo wyciskany
Surowe warzywa
Danie gotowane

Baza żywieniowa
 

1.
 2. Warzywa podawane w formie surowej i gotowanej. Aby dieta była w pełni
skuteczna, należy spożywać przede wszystkim jak największe ilości surówek i sałatek.
Warzywa gotowane dostarczają więcej energii, a tym samym hamują utratę wagi ciała.
Nie należy "dojadać" słodkich owoców, zbóż, orzechów. Są zbyt odżywcze, co jest
równoznaczne z zahamowaniem procesów spalania własnych zasobów tłuszczu i
zwyrodniałych tkanek

 

Kolejność spożywania potraw
 

1.
2.
3.
4.

 
 
Posiłki należy przerzuwać dokładnie i jak najdłużej. Oprócz uczucia sytości unikniemy
"wzdęć". Dodatkowo prosimy o indywidualne przyprawianie potraw ziołami suszonymi

i świerzymi.
Należy pić co najmniej 2 litry płynów dziennie. Unikamy czarnej aromatyzowanej

herbaty i kawy.
 



Zalecenia ogólne.

W pierwszych dniach kuracji mogą wystąpić "okresy ozdrowieńcze" w
postaci nasilenia niektórych dolegliwości. Można odczuwać wyziębienie,

osłabienie, głód, ból głowy, gorączkę, nerwowość, zmiany skórne,
wahania nastrojów, tzw. "rwanie w kościach". Bóle  zazwyczaj ustępują

po 2-3 dniach.
 

Aby złagodzić dolegliwości bólu głowy, wątroby, woreczka żółciowgo, itd.
należy w okolicy występowania bólu przyłożyć termofor z gorącą wodą.
Jeżeli dolegliwości nie ustąpią lub się nasilą należy skontaktować się z

lekarzem,
 

Niezwykle ważne w diecie jest wspomaganie przez zajęcia ruchowe (z
trenerem, joga, basen, samodzielne sesje kardio). Zapraszamy do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, które dodatkowo przyspieszą

proces oczyszczania organizmu.
 

Życzymy cierpliwości, wytrwałości, lekkości i zdrowia! 
 



Szybkie wskazówki
W pierwszych dniach diety wielkość porcji dostosuj do własnych potrzeb. Głód dobrze

zaspokajają surówki z sałatą i czerwoną lub białą kapustą czy połówka jabłka.
 

Jeśłi odczuwasz głód między posiłkami, możesz sobie pozwolić na przekąskę:
pomidor, świeżo pokrojoną kalarepę.

 
Spożywając posiłek najpierw jedz surowe warzywa, pij świeżo przygotowane soki i

koktajle, a następnie sięgaj po warzywa gotowane i przetworzone termicznie
(gotowane na parze, duszone).

 
W trakcie pobytu dbaj o nawadnianie organizmu - zlecana dawka płynó to 30 ml na 1
kg masy ciała ( czyli osoba ważąca 60 kg powinna wypijać 1,8 l płynów na dobę). Pij

wodę i herbatki ziołowe.
 

Aby unikać zaparć, przed posiłkiem wypij szklankę ciepłej wody. Smak można
urozmaicić kilkoma kroplami cytryny.

 
Osoby, którym mimo wszystko dokuczają zaparcia, powinny zwiększyć ilość wody w

diecie, np. pić przed głównymi posiłkami dwie dodatkowe szklanki płynu.
 

W przypadku wzdęć warto dodawać do potraw zmielony kminek z majerankiem.
 

W razie wystąpienia wysypki można zwiększyć ilość wody w diecie i wykonać
lewatywę.

 
W trakcie diety pamiętaj o aktywności fizycznej.

 

Jeśli nie masz przeciwwskazań, korzystaj z
sauny (wypocisz toksyny i zrelaksujesz się)

 
 



Wychodzenie z diety owocowo warzywnej
Faza pierwsza

 
Ze względu na fakt, że podczas postu spożywaliśmy 400 do 800 kcal, podczas
wychodzenia tą ilość należy zwiększyć, w związku z czym już pierwszego dnia

pierwszej fazy należy spożyć ok. 1000 kcal i każdego kolejnego dnia zwiększyć
spożycie o około 200 kalorii, aż do uzyskania właściwego dla Ciebie zapotrzebowania
kalorycznego.Ilość przyswajanych węglowodanów netto (węglowodany minus błonnik

w danym produkcie) powinna być w przedziale 30-50 gramów na dzień. 
Dozwolone produkty w fazie pierwszej:

Produkty w kolejności od najbardziej zalecanych.
Warzywa zielone liściaste, krzyżowe, kapustne, kiszone, kiełki;

Tłuszcze i oleje: kokosowy, lniany, z wiesiołka, ogórecznika i ostropestu, oliwa z
oliwek, awokado, mleko kokosowe, domowy jogurt kokosowy; 

Mleko i śmietanka kokosowa lub domowy jogurt kokosowy;
Grzyby, algi, zioła;
Nasiona i orzechy;

Jaja od wesołej kurki;
Owoce: kokos i awokado oraz niewielkie ilości owoców z niską zawartością węgli –

głównie jagodowe.
Buliony i wywary z ryb i kości.

Suplementacja.
 

Jeżeli chodzi np. o jaja, dobrze na początku zjeść jajko w koszulce, albo gotowane
zamiast smażonego, aby żołądek po tak restrykcyjnym poście nie zwariował. Należy

pamiętać, że wciąż warzywa powinny stanowić podstawę posiłków.

Faza druga
 

Ilość spożywanych kalorii powinna być już
zgodna z dziennym zapotrzebowaniem,

węglowodany netto również 30-50
gramów dziennie.Dozwolone produkty w

fazie drugiej:Poza produktami z fazy
pierwszej dodatkowo dodajemy:Kiełki i

nasiona soi, strączki o niskiej zawartości
węglowodanów – fasolkę szparagową,

bób, groszek zielony;Masło
klarowane;Ryby dziko żyjące lub
hodowlane, wysokiej jakości ze

sprawdzonych źródeł oraz inne owoce
morza;Ekologiczne podroby.



Wychodzenie z diety owocowo warzywnej

PODSTAWOWE ZALECENIA 
1. Stopniowe wprowadzanie produktów zgodnie z

fazami i piramidami żywieniowymi.
2. Stopniowe zwiększanie kaloryczności o ok. 200

kcal dziennie do momentu osiągnięcia swojego
zapotrzebowania kalorycznego.

3. Znaczne ograniczenie węglowodanów – w 1 i 2
fazie 30-50 gramów węglowodanów netto, w 3 fazie

50 do 150 gramów lub więcej węgli netto.
(Węglowodany netto to wartość węglowodanów w

posiłku po odjęciu błonnika, który zawiera).
4. Stosowanie okna żywieniowego / intermitten

fasting – przyjmowanie posiłków podczas okna 8- lub
10-godzinnego.5. Nie zaleca się łączenia w jednym

posiłku produktów węglowodanowych wraz z
białkowymi.

6. Spożywanie produktów wyłącznie wysokiej jakości
ze sprawdzonych źródeł.

Faza trzecia
 

Należy zwiększyć ilość przyjmowanych węglowodanów netto – od 50 do 150 gramów
dziennie lub więcej.Dozwolone produkty w fazie trzeciej:Poza produktami

wprowadzonymi już w fazie pierwszej i drugiej dodatkowo dietę możemy rozszerzyć
o:Ekologiczne i wysokiej jakości mięso zwierzęce;Nasiona roślin

strączkowych;Naturalne kasze i ziarna – gryczana, komosa ryżowa (quinoa), jaglana,
biały i brązowy ryż oraz amarantus;Ekologiczne produkty mleczne;Owoce o niskim

indeksie glikemicznym, m.in. borówki, maliny, jeżyny, granat, kiwi, melon, jabłko itp..

Po przejściu wszystkich trzech faz należy po prostu zdrowo się odżywiać. Wciąż
spożywać produkty dobrej jakości, zjadać dużo warzyw przy każdym posiłku i

racjonalnie podchodzić do tzw. cheat meali – pozwolić sobie na nie raz na jakiś czas,
ale niech to nie będzie 2-3 razy w tygodniu.Naturalnie można pozostać po poście na

diecie wegańskiej lub wegetariańskiej. Wprowadzając nowe produkty dobrze jest
obserwować swój organizm jak reaguje na ponownie wprowadzane produkty np.

glutenowe lub mleczne.Jeśli dalej będziecie stosować się do zaleceń i zasad zdrowego
odżywiania, pilnować swojego zapotrzebowania kalorycznego – nie jeść za mało, ani
za dużo i ruszać się, to unikniecie efektu jojo. Niestety po wychodzeniu z postu lub
jeszcze w jego trakcie dużo osób wręcz rzuca się na jedzenie, a kilogramy wracają z
prędkością światła – często z nawiązką. Zawsze wtedy warto się zastanowić ile się
musieliście “namęczyć” i przeżyć dni lub tygodni postu i wyrzeczeń, by osiągnąć

sukces i oczekiwany efekt.


