
UNIKÁTNÍ LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY



Obezita je charakterizována zvýšeným 

podílem tělesného tuku v  organismu.

Zhoršuje kvalitu života v  oblasti fyzického 

zdraví, může však významně ovlivňovat 

i  mentální funkce. Mezi nejzávažnější 

zdravotní komplikace nadváhy a  obezity 

řadíme kardiovaskulární choroby a  s  nimi 

spojená rizika předčasných úmrtí a vážných 

zdravotních komplikací.

Už snížení hmotnosti o 5 až 10 % je spojeno 

s  významným snížením zdravotních rizik 

(úprava hladiny krevního cukru a  hladiny 

krevních tuků, snížení rizik spojených 

s projevy civilizačních nemocí jako diabetes 

mellitus, ischemická choroba srdeční 

a  další ), dochází k  úpravě nespavosti, 

zlepšení sexuálních funkcí, zlepšení 

plodnosti atd.

Úspěšnou léčbou nadváhy a  obezity 

dochází i ke zlepšení kvality života v oblasti 

psychické – zvýšení sebevědomí, pocity 

zlepšení fyzické kondice a  celkového 

zdravotního stavu.

Náš program redukce tělesné hmotnosti 

je zaměřený na  stanovení typu a  stupně 

nadváhy či obezity a odhalení příčin, které 

k jejich vzniku vedly. Program nabízí možnost 

komplexního přístupu v diagnostice a léčbě 

nadváhy a  obezity respektující veškeré 

dostupné moderní vyšetřovací a  léčebné 

metody.

Obezita není vyvolána pouze převahou 

příjmu energie nad jejím výdejem, může být 

ovlivňována celou řadou faktorů, které se 

na  vzniku obezity podílejí. Jejich odhalení 

může často přispět  k zefektivnění léčby. 



Nasazení naší diety předchází podrobné zhodnocení vašeho zdravotního stavu, včetně 
provedení podrobného rozboru vnitřního složení vašeho těla.

NEJSME RYCHLOKURSEM PROŠLÍ DIETNÍ PORADCI, KTERÉ NAJDETE 
NA KDEJAKÉM ROHU A KTEŘÍ HAZARDUJÍ S VAŠÍM ZDRAVÍM NEJRŮZNĚJŠÍMI 
„OSVĚDČENÝMI“ METODAMI. JSME TÝM UNIVERSITNÍCH PROFESORŮ, 
DOCENTŮ A DALŠÍCH VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH, ZKUŠENÝCH 
ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ JSOU LÉKAŘSKÝMI ŠPIČKAMI VE SVÝCH OBORECH.

K vyřešení vašich problémů s nadváhou či obezitou používáme vysoce účinnou, 
srozumitelnou, bezpečnou a vyzkoušenou metodu redukce tělesné hmotnosti, navrženou 
profesorem Georgem Blackburnem z Harvardské lékařské univerzity v USA, která nese název 
PROTEINOVÁ DIETA.

Proteinová dieta Dr. Diet sestává ze tří za sebou jdoucích fází. U pacientů, jejichž zdravotní 
stav to vyžaduje, může lékař doporučit před nasazením první fáze ještě přípravnou 
(tzv. nultou) fázi, jejímž cílem je připravit organismus na vlastní redukci  
(korekce překyselení organismu, doplnění vitamínů, minerálů a stopových prvků apod.).  
Lékař nasazení jednotlivých fází a jejich délku nastaví individuálně, s ohledem na vaši 
hmotnost, podíl tukové tkáně, zdravotní stav, věk a další vstupní parametry.

S námi zhubnete rychle, trvale a především: 
POD LÉKAŘSKÝM DOHLEDEM
Náš program sestává z postupných kroků, které zajistí rychlé a bezpečné snížení tělesné váhy, ale 
také vás přivedou k úpravě stravovacího režimu, celkové úpravě životosprávy a pozitivní motivaci. 



Mechanismus účinku 
proteinové diety
RYCHLÉ HUBNUTÍ BEZ POCITU HLADU 

A NA ÚKOR TUKOVÉ TKÁNĚ. 

1.  Zvýšený přísun biologicky vysoce  

hodnotných bílkovin

V dietním programu Dr. Diet dodáme vašemu tělu vysoce 

kvalitní extrakty z mléka, sóji a vaječného bílku. Ve vašem 

těle se začnou produkovat tzv. ketolátky (aceton, kyselina 

acetoctová a  betahydroxymáselná). Ty nejprve vznikají 

biodegradací externě dodaných bílkovin, posléze rovněž 

odbouráváním zásobní tukové tkáně a její přeměnou v energii, 

která je dostatečně velká na to, aby zajistila normální fungování 

lidského organismu. Přirozenou cestou také navozují pocit 

zasycenosti (od druhého až třetího dne po zahájení první fáze). 

Spolu se sníženým přísunem cukrů (a tím snížením hladiny 

inzulínu v krvi) započne odbourávání zásobních tukových 

tkání v těle. Naproti tomu vysoký příjem bílkovin zabrání 

spalování vlastních proteinů. Při proteinové dietě Dr. Diet tedy 

dochází k minimálnímu úbytku svalové tkáně (což je častý 

efekt nízkoenergetických diet) a redukce hmotnosti se děje 

především na úkor tkáně tukové. Ketolátky mají navíc přirozený 

euforizující účinek (dobrá nálada v průběhu proteinové diety) 

a jsou mocným zdrojem energie pro lidský organismus. 

Doporučíme vám rozumné pohybové aktivity. Ne však takové, 

které by vás vyčerpaly tak, že by ohrozily dodržování dietního 

režimu, popřípadě riskovaly zhoršení vašeho zdravotního 

stavu, trpíte-li onemocněním omezujícím pohyb.

TÍM, ŽE PROTEINOVÁ DIETA DR. DIET NENUTÍ 

K OPAKOVANÉ VYČERPÁVAJÍCÍ FYZICKÉ AKTIVITĚ,  

JE VHODNÁ I PRO PACIENTY S POHYBOVÝMI OBTÍŽEMI, 

ONEMOCNĚNÍMI DÝCHACÍHO A OBĚHOVÉHO SYSTÉMU 

A ŘADOU DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ.

2. Naprosté vynechání cukrů

Vzhledem ke skutečnosti, že naše pokrmy, spolu s povolenými 

druhy zeleniny, obsahují dostatečné množství cukrů 

nezbytných pro normální fungování organismu (zejména 

centrální nervové soustavy), je třeba se cukrů bezpodmínečně 

vyvarovat (zejména během první a druhé fáze). To platí i pro 

konzumaci alkoholických nápojů. 

3. Dostatečný přísun vlákniny

Povolené druhy zeleniny (konzumace některých druhů je 

v  průběhu ketogenní proteinové diety dokonce neomezená) 

podporují dobrou funkci střev.



1. FÁZE

Obvyklá rychlost hubnutí: 5 až 10 kg za měsíc.

Spočívá v  náhradě „pravých“ jídel instantními bílkovinnými 

pokrmy Dr. Diet v sáčcích (je třeba dodržovat poměr 50 : 50 

mezi slanými a sladkými příchutěmi), ke kterým se povinně 

konzumují povolené druhy zeleniny (některé v neomezeném 

množství). Z  jídelníčku je vyřazena zelenina s  vysokým 

obsahem sacharidů. Povoleno je pak jedno „pravé“ hlavní 

jídlo s  vysokým obsahem bílkovin a  minimálním možným 

obsahem tuků za den (například libová masa, ryby, mořské 

plody). Všechny „sladké“ potraviny (s  výjimkou „sladkých“ 

instantních proteinových jídel) jsou striktně zakázány (včetně 

ovoce a  sladkých nápojů). Redukována je konzumace 

kofeinu, zcela zakázán je alkohol. První fáze obvykle trvá 

30 dnů a může být prodloužena, v závislosti na redukované 

hmotnosti, i  o  mnoho měsíců. Obvyklá spotřeba námi 

dodaných instantních pokrmů Dr. Diet je 4 kusy za  den. 

Nutné je užívání vitamínů, minerálů a omega kyselin.

2. FÁZE

Obvyklá rychlost hubnutí: 2 až 5 kg za měsíc.

Obvykle trvá dvakrát déle než fáze předchozí a  vždy 

povinně následuje po  první fázi. Váš terapeut ji může 

individuálně modifikovat. Jejím cílem je nadále omezovat 

přísun nekvalitních (zejména živočišných) tuků a  postupně 

vás navykat na opětovný přísun sacharidů (nikoliv ve formě 

rafinovaného cukru, nýbrž v podobě potravin, které sacharidy 

obsahují: některé druhy zeleniny, ovoce, škroboviny, pečivo 

atd.). V podstatě jde o mírnější první fázi, která může trvat 

i  mnoho měsíců. Povolena jsou dvě „pravá“ hlavní jídla 

s vysokým obsahem bílkovin a minimálním možným obsahem 

tuků. Přílohy i  potraviny s  obsahem sacharidů zavádíme 

do jídelníčku velmi, velmi opatrně. Průměrná spotřeba námi 

dodaných instantních pokrmů Dr. Diet je 3 kusy za  den. 

Doplňování minerálů již zpravidla není nutné, kvalitní omega 

kyseliny je třeba užívat nadále.



3. FÁZE

Rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem.

Obvykle trvá 30 dnů, avšak může být terapeutem doporučena 

natrvalo. V tu chvíli už žijete v podstatě zdravě. Nepřejídáte 

se, jíte pravidelně, nejíte na  noc, vzdáváte se konzumace 

toxických, respektive návykových látek (kravské mléko, 

rafinované tuky, rafinovaný cukr, chemicky upravované 

nebo geneticky modifikované potraviny, nejškodlivější druhy 

alkoholu – pivo, destiláty). Dáváte přednost biopotravinám, 

nekouříte, kvalitní alkohol užíváte velmi střídmě (víno bylo 

kdysi zapsáno v lékopise jako léčivo), stejně jako celozrnné 

pečivo. Předtím, než si cokoliv vložíte do  úst, si pokládáte 

otázku: Je to mému tělu k  něčemu dobré? Věnujete se 

efektivním pohybovým aktivitám. Tento životní styl musí 

být příjemný, jinak jste ve  fázích předešlých, určených 

k detoxikaci, očistě, ztrátě zbytečných kilogramů a „vymazání 

vadného programu“, udělal(a) něco špatně. Ve  třetí fázi je 

vhodné konzumovat námi dodané instantní pokrmy Dr. Diet 

v množství 2 kusy denně. Obvykle jde o proteinovou snídani 

nebo přesnídávku a proteinovou svačinu. 

PROTEINOVÁ DIETA MÁ SVÁ SPECIFIKA  
A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, PROTO VŽDY  
VYŽADUJE LÉKAŘSKÝ DOHLED PO  
CELOU DOBU JEJÍHO UŽÍVÁNÍ! 

NERISKUJTE SVÉ ZDRAVÍ A SVĚŘTE PROTO 
HUBNUTÍ DO RUKOU EXPERTŮ!



JAK RYCHLE ZHUBNOUT A ZAJISTIT,  
ABY ORGANISMUS NEPŘEŠEL  
K PŘEDNOSTNÍ MOBILAZACI  
ENERGETICKÝCH REZERV ZE SVALOVINY 
A MÍSTO SVALŮ SPALOVAL TUK?

A jak to udělat, aby u toho nebyl hlad?
A jde to vůbec?

Úspěch naší unikátní metody zaručuje použití speciálních 

proteinových jídel v  instantní podobě. Bez nich nemůže tato 

dieta fungovat, protože z běžné stravy nelze prakticky vyskládat 

menu, kde by se současně potkalo toto:

• Dostatečně vysoké množství bílkovin 
• Dostatečně nízký obsah sacharidů 
• Celkově velmi nízká energetická hodnota 
• Skvělé chuťové vlastnosti

PŘÍPRAVA BÍLKOVINNÉHO INSTANTNÍHO JÍDLA DR. DIET 

ZABERE NEJVÝŠE TŘI MINUTY VAŠEHO ČASU. 

VYNIKAJÍCÍ CHUŤ A PESTRÁ NABÍDKA PŘÍCHUTÍ.



Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi nízkokalorickou (nízkoenergetickou) 

dietou a Dr. Diet dietou?

Správně nasazená a  přesně dodržovaná proteinová dieta 

Dr. Diet převede – díky vysokému přísunu bílkovin a nízkému 

přísunu cukrů – organismus do stavu tzv. ketózy. Tzv. ketolátky 

nejprve vznikají biodegradací externě dodaných bílkovin, 

posléze rovněž odbouráváním zásobní tukové tkáně a  její 

přeměnou v  energii, která je dostatečně velká na  to, aby 

zajistila normální fungování lidského organismu. Ketózu ruší 

zejména zevní přívod sacharidů a tuků, proto i malá odchylka 

od popsaných zásad znamená konec selektivní transformace 

a  z  proteinové diety se rázem stává „obyčejná” dieta  

nízkokalorická a s ní končí ochrana svalové tkáně jako zdroje 

zásobní energie, objeví se hlad, pocit slabosti a  depresivní 

nálady. Výsledkem běžných diet je často nutnost enormní 

fyzické zátěže, strádání organismu, ztráta síly a  energie, 

úbytek svalové hmoty a  konečně přepnutí organismu 

do  stavu ohrožení, což vede naopak ke  kumulaci tukových 

zásob a pozdějšímu „jojo“ efektu. 

Dá se „ketóza“ nějak objektivizovat?

Samozřejmě a je možné ji kontrolovat. Indikátorem je reakce 

moči s  indikačním proužkem, který zabarvením stanovuje 

koncentraci ketolátek v  moči. Jiným, byť velmi hrubým, 

indikátorem je zápach dechu po acetonu, který  korigujeme 

používáním bonbónů nebo žvýkaček.

Proč nemohou být v dietě používány přírodní bílkoviny 

(maso, ryby) nebo dietní náhražky obvyklého jídla, které 

jsou volně prodejné v obchodech?

Některé bílkoviny v přírodním stavu v potřebné čistotě prostě 

neexistují. Všechny totiž obsahují také tuky, které znemožňují 

proteinové dietě „fungovat”. Běžné diety, které si můžete 

koupit v obchodech a  lékárnách, jsou prostými náhražkami 

„normálních“ jídel, jen s  menším obsahem energie. Navíc 

obsahují příliš mnoho cukrů, čímž se rovněž vylučují z použití 

v proteinové dietě.

Proč je třeba k získání proteinové diety lékařského 

doporučení a vedení?

Proteinová dieta má několik málo kontraindikací, k  jejichž 

zhodnocení je povolán výhradně lékař. Proto je nezbytné, 

aby tuto ketogenní dietu lékař nejen nasazoval, ale současně 

svého pacienta v jejím průběhu sledoval. 



Užívají se u proteinové diety nějaké léky „na hubnutí”?

Zásadně ne. Proteinová dieta Dr. Diet představuje spolehlivě 

účinný a  navíc přírodní způsob redukce tělesné hmotnosti, 

který nepotřebuje žádné chemické pomocníky. Tedy 

žádné hormony, žádné léky tlumící pocit hladu, žádné léky 

podporující odvodňování organismu. Je pochopitelné, že 

všechny ostatní typy léčiv, které pacient užíval předtím, než 

se rozhodl k bílkovinné dietě, bude užívat i během ní. Jedinou 

výjimkou jsou léky s vysokým obsahem cukrů, např. sirupy. 

Ty musí být nahrazeny jinou lékovou formou.

Má člověk u tohoto typu diety hlad?

Ketolátky velmi účinně tlumí pocit hladu. Bílkoviny o vysoké 

biologické kvalitě navíc samy o  sobě navozují pocit 

zasycenosti. Obtížné tedy bývají zejména první dva dny 

první fáze, tedy prvních 48 hodin potřebných na  to, aby se 

organismus dostal do ketózy.

Jak dlouho se musí tato kúra držet?

Dobu určuje zásadně terapeut. Jeho rozhodování je ovlivněno 

mnoha faktory. Vše také záleží na  tom, kolik kilogramů 

potřebuje klient redukovat, na stavu organismu atd.

Co se děje po skončení proteinové diety?

Proteinová dieta Dr. Diet je sama o sobě pouhým nezbytným 

prostředkem k  redukci hmotnosti, nikoliv cílem vašeho 

snažení. Po absolvování fáze 1 (tedy vlastní proteinové diety), 

je nezbytné přejít na fázi 2, která završuje a konsoliduje úbytek 

hmotnosti. Následuje třetí fáze (stabilizace), jejímž smyslem 

je opravit chybné stravovací návyky tak, abyste zase mohli 

mít radost z  jídla, kterou vám nekazí naskakující kilogramy.  

V tom spočívá hlavní smysl celého systému diety Dr. Diet.

Proč se musí u bílkovinné diety užívat minerály a tzv. 

omega kyseliny? 

Lékař k  proteinové dietě předepisuje některé minerály,  

o  které organismus přichází zejména v  průběhu 1. fáze 

(především draslík). Ztráty sodíku obvykle korigujeme 

přisolováním tzv. slaných příchutí a  zeleniny. Zdrojem 

esenciálních nenasycených mastných omega kyselin 

(organismus si je nedokáže sám vyrobit a  je odkázán 

na  jejich přísun potravou) nemusí být nutně pouze doplňky 

stravy, poslouží i kvalitní oleje z prvního lisování za studena, 

které použijeme jako zálivku na saláty (řepkový, pupalkový, 

olivový). Komplexní informace vám podá specializované 

centrum Dr. Diet.



Název 
Obsah sacharidů 
ve 100 g

Artyčok 10 g
Avokádo 8 g
Brambory ranné 16.6 g
Brambory zimní 18.6 g
Brokolice 5 g
Celer bulvový 7.3 g
Celer řapíkatý 5 g
Česnek 33.1 g
Chřest 4.5 g
Cibule 8.6 g
Cuketa 2.1 g
Fazole 7.1 g
Houby 3.8 g
Hrách 13.3 g
Kapusta hlávková 5.5 g
Kapusta kadeřavá 14.0 g
Kapusta růžičková 6.3 g
Kedlubna 6.2 g
Kukuřice cukrová 18.8 g
Květák 3.8 g
Lilek 4.5 g
Meloun vodní 3.5 g
Meloun cukrový 5.2 g
Mrkev 7.3 g

Název Obsah sacharidů 
ve 100 g

Okurka salátová 2.6 g
Olivy 3.8 g
Paprika červená 5.2 g
Paprika zelená 2.6 g
Paprika žlutá 5 g
Patizon 10.2 g
Petržel kořen 2.9 g
Pórek 7.7 g
Rajčata 4.6 g
Ředkev 5 g
Ředkvička 3.9 g
Řepa červená 10.6 g
Salát hlávkový 2.5 g
Salát ledový 1.9 g
Špenát 4.1 g
Tykev kabačka 2.2 g
Tykev muškátová 8.3 g
Tykev obecná 6.2 g
Tykev špagetová 8.3 g
Tykev velkoplodá 9 g
Zázvor 17 g
Zelí bílé hlávkové 4.5 g
Zelí červené hlávkové 6.1 g
Zelí čínské 2.1 g

OBSAH SACHARIDŮ
V ZELENINĚ



Poznámky:



Vaše centrum Dr. Diet:
CENTRUM PREVENCE, o.s., Starochodovská 1750/91, 149 00 Praha 4

Získejte další výhody a slevy uplatněním uvedeného klientského kódu.

www.zhubnuhned.cz

Chcete li se dozvědět ještě více o námi používané unikátní  
metodě léčby nadváhy a obezity, navštivte webové stránky

PRO DALŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁNÍ VOLEJTE
+420 608 808 438


