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Máte nadváhu ?  Vážíte více, než je zdrávo?  

 

Už jste několikrát dodržovali všechna doporučení 
výživového poradce a přesto kg i cm zůstávaly stejné? 

 

Rozhodujete se, jakým způsobem dosáhnout  své 
optimální hmotnosti? 

 

Bude to fungovat ?  

 

A napořád?  

                         



Po přečtení e-booku zjistíte, že 

 

1. Existuje způsob, jak upravit svou hmotnost 
navždy,  a to bez ohledu na to, jestli se 
rozhodujete pro dosažení žádoucí hmotnosti 
poprvé nebo máte za sebou již více pokusů o 
zhubnutí. 
 

2. Můžete zhubnout na základě vědecky podložené 
metody, která je postavena  na genetickém 
vyšetření. 
 

3. Díky individuálnímu stravovacímu a pohybovému 
programu můžete optimální hmotnost udržet 
napořád! 

 

 

 

Lidem, kterým se podařilo trvale zhubnout, se během 
50 let snížila úmrtnost o 55%! 



Nadváha a obezita není jenom váš 
problém 

 

Problém nadváhy a obezity trápí stále více lidí po celém 
světě 

 

V České republice jsme na tom opravdu „dobře“.  

 



A výhledově se situace bude zhoršovat: 

 

 

Proto se stále hledají řešení,  proto existuje po celém 
světě více než 20 000 různých diet.  

Žádná není vhodná pro všechny – muže i ženy, bez 
rozdílu věku.  

Každý z nás je jedinečný, máme svou biochemickou 
individualitu, jak poznat, která dieta je vhodná pro 
nás? 

 

Pomohla nám genetika! 



                                  

 

                   Naše výsledky 

 

Jako internista a gastroenterolog se asi 35 let zabývám 
výživou, hubnutím a léčbou obezity. Oba mí rodiče měli 
nadváhu a obezitu, a tak se snažím po celý svůj život o 
udržení „normální“ hmotnosti. 

 

Přiznám se, že nemám rád chirurgická řešení obezity a 
nepoužívám ani chemická řešení (různé léky, 
hormony…). 

 

Od roku 2015 se zaměřuji na kontrolu hmotnosti na 
základě genetického vyšetření.  

 

Tuto moderní metodu jsme s manželkou vyzkoušeli na 
vlastní kůži a za poměrně krátkou dobu se nám podařilo 
dosáhnout viditelných výsledků. 

 

Jsou dokumentovány fotografiemi a měřením na 
přístroji InBody 230. 
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Naďa Orlíková – foto 20.3.2015 a 20.6.2015
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           Špatná, dobrá a ještě lepší zpráva 

 

             

 

Špatná zpráva pro nás je, že geneticky máme 

tendenci přibývat na hmotnosti – nemáme tendenci 
hubnout. Jsme potomci těch, kteří přežili.  

Naši předkové a prapředkové prožili období hladů a 
hladomorů, nepřízně počasí a nedostatku potravy. 
Přežili jen ti, kteří měli „spořivý gen“, kteří si dokázali 
ukládat zásoby tuku a díky tomu nepříznivé doby 
překonali.  

Není to pěkné, není to spravedlivé, ale přijměte to jako 
fakt. Musíme se s tím naučit žít a musíme počítat s tím, 



že dříve nebo později se musíme naučit, jak kontrolovat 
svou hmotnost. 

 

Dobrá zpráva je, že již existuje metoda – genetické 

vyšetření, které zjistí, jak se máme stravovat a jak 
intenzivně se máme hýbat, abychom buď redukovali 
hmotnost, nebo zachovali naši optimální hmotnost.  

 

 

 

Na tomto místě bych chtěl upozornit, že Body Mass 
Index (BMI) není vždy nejspolehlivější ukazatel toho, 
jestli máme nebo nemáme nadbytek tuku.  



Slávek
BMI 25,7

Naďa
BMI 26,3

 

Při našem 1.měření na InBody 230 měla moje manželka 
vyšší BMI než já, ale lepší poměr svalů a tuků. 

 

 

Ještě lepší zprávou pro nás je, že existuje 

program na kontrolu hmotnosti, který nám na základě 
genetického vyšetření ukazuje, jak se máme stravovat 
a jak se máme hýbat – tzn. jak intenzivně cvičit, jakou 
máme mít vytrvalostní pohybovou aktivitu a jaká 
protahovací - posilovací cvičení potřebujeme. A to i 
s konkrétním jídelníčkem na každý den a s kondičním 
trenérem, který nás cvičit naučí. 

Program je vysoce individuální, protože vychází 
z informací zakódovaných v DNA.  



Je výhodný pro klienta, protože jej má k dispozici na 
celý život a dá se s ním stále pracovat. Nemusí chodit 
opakovaně k výživovému poradci, aby mu sestavoval 
další a další jídelníčky.  

Spolupracuje se špičkovými světovými odborníky, kteří 
každému sestaví program na míru i podle jeho 
stravovacích a pohybových preferencí. 

Program vyvinul Institut zdraví Nutrilite ve spolupráci s 
etablovanými vědci a odborníky na výživu a cvičení.  

                   

Bodykey by NUTRILITE™ je program na snížení 
hmotnosti, který analyzuje genetické předpoklady v 
oblasti výživy a fyzické aktivity.  

Tyto informace spolu s podrobnými údaji o životním 
stylu a preferencích vyšetřené osoby poté využijí 
odborníci k tomu, aby připravili individuální Stravovací 
a cvičební plán, který jí pomůže dosáhnout kýženého 
úbytku hmotnosti a udržet si optimální hmotnost na 
dlouhou dobu.  

 

                                                        



     Genetika obezity – výzkum a praxe 

 

Geneticky je nám dáno, jak reagujeme na příjem 
sacharidů a tuků a jak reagujeme na fyzickou zátěž. 

 

Není tedy možné každému ordinovat stejné složení 
stravy, stejné poměrné zastoupení tuků, sacharidů a 
bílkovin. 

 

Geneticky existují 3 varianty způsobu stravování: 

1. Dieta s nízkým obsahem tuků 
2. Dieta s nízkým obsahem sacharidů 
3. Dieta s vyrovnaným zastoupením sacharidů a tuků 

a omezeným příjmem energie. 
 

Z hlediska fyzické aktivity lidé pro hubnutí potřebují 

a. fyzické cvičení mírným tempem 3x až 4x týdně.  
b. vysoce intenzivní fyzické cvičení 3x až 5x týdně. 

 

A to vše zjistíme genetickým vyšetřením! 

 

Zájemci o odbornější výklad si mohou přečíst článek „Řízení hmotnosti 
dietou založenou na genech“, jehož autoři jsou H. Kellner  a S.-D. 
Müller – viz   https://media.xx-well.com/amway/bodykey/pdf/paper_cs_CZ.pdf 

https://media.xx-well.com/amway/bodykey/pdf/paper_cs_CZ.pdf


                                    

 

         Jak vám můžeme pomoci? 

 

Na základě genetického vyšetření dostanete 
individuální stravovací a cvičební program 
s doporučeným jídelníčkem na každý den.  

 

Nemusíte kupovat speciální potraviny či přípravky, 
netrápíte se hladem. Můžete jíst běžná jídla,  můžete si 
vybrat, kolikrát denně se chcete stravovat a které 
potraviny nejíte.  

                         

Počítač vám hlídá, kolik jste toho snědli, připraví vám 
nákupní seznam třeba na týden dopředu. Komunikuje 
s vámi v češtině a váš trenér vám vysvětlí a ukáže, jak 
cvičit.  

 



Stanovíme spolu vaši cílovou hmotnost a počítač Vás 
vede k tomu, abyste jí dosáhli. Po dosažení optimální 
hmotnosti vám počítač dává každodenní návod, jak ji 
udržet. 

                          

 

Můžete využívat mé bezplatné konzultace a  
vyzkoušené tipy a postupy pro úspěšné hubnutí. 

 

                                

 

Chcete dosáhnout své optimální hmotnosti a následně 
ji udržet? 

Chcete využít bezplatné konzultace? 

Kontaktujte mne přes formulář na stránkách 
www.jaroslavorlik.cz  

nebo emailem - orlik@orlikovi.cz. 

 

http://www.jaroslavorlik.cz/
mailto:orlik@orlikovi.cz


                                 

                                

 

                  MUDr. Jaroslav Orlík  
Lékař - internista a gastroenterolog, dlouhodobě se zabývá 
zdravým životním stylem, zdravou výživou, problematikou 

redukce hmotnosti a analýzou prvků ve vlasech, o které také 
napsal knihu Tajemství vlasů. Jak na tom jsme? – viz 

www.tajemstvivlasu.cz. Pravidelně přednáší na kurzech o 
analýze prvků ve vlasech a na kurzech pro výživové poradce 

v České republice a na Slovensku -  www.orlikovi.cz, 
www.jaroslavorlik.cz. 
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