
JADŁOSPISY
INSULINOOPORNOŚĆ



dla osób z insulinoopornością (przyjmujących leki i bez leków)
dla tych, którzy są w grupie ryzyka - profilaktyka insulinooporności i
cukrzycy
dla osób z nadwagą i otyłością, ale również dla tych, którzy chcą
nabrać masy ciała lub waga jest w normie
dla osób Hashimoto i innymi chorobami autoimmunologicznymi,
dla osób ze schorzeniami tarczycy, miażdżycą, wysokim kwasem
moczowym, stłuszczeniem wątroby, z nadciśnieniem
dla osób, które chcą poprawić poziom energii i koncentracji, chcą
pozbyć się uczucia senności po posiłkach.

DLA KOGO SĄ?
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Nie umiem trzymać się sztywno jadłospisu.

Jem tylko na mieście, to nie dla mnie.

Mam rodzinę, nie chcę gotować osobno dla siebie.

Nie stać mnie na to.

Skąd mam wiedzieć ile spożywać kalorii? 

To nie tylko sam jadłospis, ale przede wszystkim plan działania, zasady,
wskazówki, edukacja. Dzięki temu uczysz się jak funkcjonować na co
dzień i być w procesie.

Dzięki zaleceniom i strukturze diety nauczysz się jak szybko
komponować posiłki i będziesz umiał właściwie dobierać posiłki żywiąc
się na mieście. 

Nie musisz gotować osobnych posiłków dla rodziny – dieta przy
insulinooporności  to zdrowa odżywcza dieta, którą bez problemu może
stosować cała rodzina, w tym również dzieci.

Zaoszczędzisz, ponieważ zebraliśmy skondensowaną wiedzę, nie
musisz już kupować wielu innych materiałów i szybciej dojdziesz do
efektów. Ebook jest oparty na wieloletnim doświadczeniu, esencja w
pigułce. Cena miesięcznego karnetu na siłownię, a efekty będą na
długo. Tylko 3 zł dziennie dla swojego zdrowia. Możesz przekazać też
wiedzę członkom swojej rodziny, ponieważ problem z
insulinoopornością dotyczy na pewno twoich znajomych czy rodziny.
Jest to długoterminowa inwestycja w zdrowie. 

Otrzymasz informację o wyliczaniu kcal i samodzielnym dostosowaniu
ilości energii. Mamy też grupę wsparcia na facebooku i jeśli będziesz
miał problem z wyliczeniem, możesz napisać na grupie. 

ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI
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CZY SĄ UNIWERSALNE?

Każdy znajdzie coś dla siebie
Jest opcja z mięsem i nabiałem
oraz bez nabiału, a także opcja
wege + nabiał
Potrawy są smaczne, kolorowe 
i urozmaicone. Testowali je nasi
podopieczni.
W ebooku jest dodatkowo lista
produktów dozwolonych 
i niewskazanych, abyś
samodzielnie mógł wymieniać
składniki w przepisach wg
upodobań. Można stosować
zamienniki.
Produkty w diecie są łatwo
dostępne, można je zakupić 
w supermarketach i nie ma
skomplikowanych potraw, ani
wymyślnych i drogich składników.
To nie jest kolejna dieta typu
1000 kcal na liściach sałaty –
dieta jest wysokoodżywcza, nie
schodzimy poniżej 1600 kcal. 
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CZY SĄ NA OBECNE PORY ROKU?

Tak, w jadłospisach są różnorodne przepisy. Jeżeli jest jakiś składnik
sezonowy, można go zastąpić zamiennikiem np. mrożonym warzywem/
owocem bądź wykorzystać inny podobny produkt według listy
dozwolonych.

CZY SĄ DLA OSÓB Z INNYMI
PROBLEMAMI NP. STŁUSZCZENIEM

WĄTROBY/ HASHIMOTO ITP.?
Tak, te diety mogą być stosowane również przez osoby z Hashimoto, 
z zaburzeniami pracy tarczycy, ze stłuszczeniem wątroby, złym
lipidogramem, wysokim kwasem moczowy, nadciśnieniem, a także
przez tych którzy nie mają insulinooporności.
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CZY SĄ TRUDNE W GOTOWANIU?
Przepisy są łatwe, nawet jeżeli ktoś nie potrafi gotować, z pewnością
sobie poradzi. Z naszych przepisów korzystają osoby zabiegane,
zapracowane, czy rodzice małych dzieci. Niektóre dania przyrządza się
w 5 minut np. koktajl. Ogólnie czas przygotowania (nie licząc
gotowania, czy pieczenia) nie zajmuje więcej niż 20 minut. 
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JAKIE JADŁOSPISY SĄ DOSTĘPNE?

wersja mięso + nabiał
wersja mięso bez nabiału 
wersja wege + nabiał

Mamy dostępne 3 opcje jadłospisów w insulinooporności:

MIĘSO + NABIAŁ: 

Śniadania białkowo-tłuszczowe:
np. tatar, szakszuka, muffiny jajeczne, sałatki z rybą, jajkami lub
mięsem, jajecznice, omlety, kiełbaski z warzywami, twaróg z
dodatkami

Lunche: 
zupy, jogurt z dodatkami, koktajl, pasty warzywne, placki, owsianki,
jaglanki, gryczanki, sałatki, puddingi z owocami

Obiady białkowo-tłuszczowe: 
potrawki (leczo, curry), mięso pieczone/ grillowane z warzywami,
grillowana/ pieczona ryba z surówką, pulpeciki, kotlety z surówką,
faszerowane warzywa pieczone

Kolacje węglowodanowe: 
kasze/makarony z warzywami, sałatki/bowle, pieczone warzywa,
risotto, pudding jaglany, owsianki
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MIĘSO BEZ NABIAŁU: 

Jadłospis nieznacznie różni się od wersji z nabiałem. Niektóre posiłki
są zmodyfikowane – zamiast produktów mlecznych zawierają
dodatki w postaci roślinnych zamienników np. jogurt kokosowy czy
napój roślinny.

WEGE + NABIAŁ

Śniadania: 
szakszuka, hummus/ pasta z warzywami, sałatka z jajkami lub
serem, omlet na słodko i wytrawny, jajecznica, jajka sadzone, jajka
po turecku, placki twarogowe, twarożek na słodko, twarożek z
warzywami

Lunche: 
smoothie bowl, zupy, zupy krem, placki z owocami, placki z
warzywami, sałatki, deser chia

Obiady z węglowodanami: 
curry, chili, leczo warzywne, gulasz warzywny, potrawki ze
strączkami, jajka sadzone ze szparagami i ziemniaczkami,
faszerowane warzywa, bowle, ziemniaki z twarożkiem, wege
spaghetti, ziemniaki z pastą z ciecierzycy i awokado, makaron z
pesto, wege kotlety 

Kolacje: 
sałatki z pieczonymi warzywami, hummus, sałatki, budyń jaglany na
słodko, makaron z warzywami, placki warzywne

8



9

JAKIE SĄ POTRAWY?
koktajle
zupy
kremy
pasty
owsianki
jaglanki
desery

drugie dania
omlety
bowle
sałatki
puddingi
placki
kotleciki



CZY WSZYSTKIE JADŁOSPISY SĄ
LOW-CARB? 

Tak. Pomimo że w opcji wege jest nieco więcej węglowodanów, wciąż
zaliczamy tę dietę do low-carb.

CZY SĄ DROGIE PRODUKTY?
Nie, produkty można zakupić bez problemu w supermarketach.



E-book o insulinooporności bardzo mi się podoba. Treść bardzo
merytoryczna, napisana przystępnym językiem, myśle ze temat został

fajnie wyczerpany, jest kolorowo, przejrzyście, całość bardzo na plus 
Proste zasady, jasne wskazówki 😊 Polecam!

 
- Paulina Wierzbicka

OPINIE KLIENTÓW O
JADŁOSPISACH I E-BOOKU 
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Super dieta i jadłospis. Czuję się zdecydowanie lepiej, mam więcej
energii i chęci do działania. Dla mnie rewelacja!

 
- Arkadiusz Grzesiu

E-book dobry. Nie musiałem trzymać jadłospisu, liczyć kcal, nauczyłem
się zasad i działania, tego jak łączyć i dobierać posiłki, dzięki czemu w 3

tyg. schudłem 5kg i dobrze to wypadło mięśniowo, a nie woda.
 

- Patryk Tyburzec
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W lutym Sports-Med zdiagnozował u mnie Insulinooporność. Zamiast
twardej diety, otrzymałem zasady, których mam się trzymać. Po 7
tygodniach samopoczucie jest znacznie lepsze, a waga jak widać

mocno poszła w dół (-9kg). Polecam wszystkim!
 

- Mateusz Kuchciński

Konkretnie i na temat, bez żadnego zbędnego owijania. Polecam!
 

- Grzegorz Piechociński

Kawał wartościowej treści. Jasne i proste zalecenia, które przy
odrobinie mojej konsekwencji przyniosły efekt - 4kg mniej w 3

tygodnie. Jednak ponad spadek masy stawiam samopoczucie - dawno
nie czułem takiej energii i chęci do działania. Zdjęcie sylwetki dorzucę

niebawem 😉 Dzięki!
 

- Grzesiek Rydzkowski

Treść przekazana w przystępny sposób, z całego materiału
samodzielnie składam sobie jadłospis, nie męczę się zakupami, czy
procesem produkowania posiłków i na razie idzie naprawdę dobrze.

-5kg w 4 tygodnie. Zasady, czy sam jadłospis trzeba realizować i będą
efekty.

 
- Michał Michańczyk

https://www.facebook.com/grzegorz.piechocinski?comment_id=Y29tbWVudDoyODExOTczNzcyNDMwNTMyXzMxMTA4NjExNDkxMjY5MDg%3D&__cft__[0]=AZXoU54wSuiVUcDVco3AgTb5FPupjnTlwMrRq4VJLD8dNMAVrmqNagr9ncTo214KzYbcXMeg3PfFjs3YpNx9SHr4ZOOt0WXBLzj-_GidpZ3oVoDzxeLwNWu1ndYScOPGvOPclo1MAwkNEpzbshdxPXBUaUuWxOASZVE6lvcnU7f0Qp1ftYhsvTIXDtPpE-KN6x42OboawfIDDGMpaS1hPdC0&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/grzesiek.grzesiek123?comment_id=Y29tbWVudDoyODExOTczNzcyNDMwNTMyXzk2Mzc2NjI0MDkzNjY0NA%3D%3D&__cft__[0]=AZXoU54wSuiVUcDVco3AgTb5FPupjnTlwMrRq4VJLD8dNMAVrmqNagr9ncTo214KzYbcXMeg3PfFjs3YpNx9SHr4ZOOt0WXBLzj-_GidpZ3oVoDzxeLwNWu1ndYScOPGvOPclo1MAwkNEpzbshdxPXBUaUuWxOASZVE6lvcnU7f0Qp1ftYhsvTIXDtPpE-KN6x42OboawfIDDGMpaS1hPdC0&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/michal.michanczyk?comment_id=Y29tbWVudDoyODExOTczNzcyNDMwNTMyXzY2MDQxMjE4ODM1Nzk1Mw%3D%3D&__cft__[0]=AZXoU54wSuiVUcDVco3AgTb5FPupjnTlwMrRq4VJLD8dNMAVrmqNagr9ncTo214KzYbcXMeg3PfFjs3YpNx9SHr4ZOOt0WXBLzj-_GidpZ3oVoDzxeLwNWu1ndYScOPGvOPclo1MAwkNEpzbshdxPXBUaUuWxOASZVE6lvcnU7f0Qp1ftYhsvTIXDtPpE-KN6x42OboawfIDDGMpaS1hPdC0&__tn__=R]-R


Nie pozwól, aby insulinooporność zmieniła się w cukrzycę.
 

Kup E-BOOK'A z jadłospisami, dzięki któremu wygrasz z tym
zaburzeniem.

 
Gwarancja: tutaj nie ma żadnego ryzyka. Jeżeli w ciągu 14 dni uznasz,

że to nie dla Ciebie, zwrócimy Ci pieniądze. 

KUP TERAZ

Znajdź nas w sieci...

Instagram

Facebook

sports_med.pl
wiktoriaaklos
sylvesterklos

Sports-Med

https://sports-med.pl/e-booki/
https://www.instagram.com/sports_med.pl/
https://www.instagram.com/wiktoriaaklos/
https://www.instagram.com/sylvesterklos/
https://www.facebook.com/SportsMedDietetyk

