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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei de nutrició del Tossalet té com a objectius:
1.
2.
3.

Millorar la teva salut,
Optimitzar la composició corporal i/o
Millorar el teu rendiment esportiu -si és el que vols-.

Aquest procés el proposem sense necessitat de realitzar canvis que impliquin grans sacrificis i/o patiments innecessaris
per a tu.
A partir d’un estudi personalitzat i tenint en compte els teus objectius, estil de vida i condicions actuals, dissenyem un pla
de nutrició a mida que et permeti l’assoliment de les fites plantejades i el manteniment posterior d’una alimentació saludable
adaptada a cada circumstància.

Un servei on també cerquem ensenyar-te conceptes bàsics sobre nutrició i alimentació, per tal que un cop finalitzada la
relació amb el dietista, aquests aprenentatges quedin amb tu per a sempre com a cultura nutricional pròpia.
Què no és el servei de nutrició?

1.
2.

Una dieta ''de calaix'' igual per a tothom.
Un pla nutricional a seguir durant un mes per baixar uns certs kg I després tornar als
hàbits d’abans, sense haver après res.

FUNCIONAMENT
DUES PRIMERES VISITES
1.

Entrevista dietètica, per conèixer el client, objectius, característiques, estil de vida,
possibles patologies, que ens permetin personalitzar el pla nutricional.

2.

Educació nutricional: continguts bàsics per garantir l’èxit de l’aplicació del pla com una
explicació senzilla dels nutrients, la identificació d’aquests en els aliments, com estructurar
un menús saludable, i altres qüestions importants segons cada cas.

3.

Entrega de la dieta a seguir.

4.

Estudi de la composició corporal, on obtindrem les dades comparables en el temps que
permetin saber si els percentatges de massa muscular i greix varien en la proporció
adequada a l’objectiu. El pes no és el paràmetre més important en una intervenció
nutricional seriosa.

VISITES DE SEGUIMENT
Amb una freqüència aproximada d’entre 2 i 4 setmanes, segons el cas.

SEGUIMENT
Aquesta estructura de visites presencials s’acompanya d’un seguiment via whatsapp/correu
electrònic, per resoldre qualsevol dubte que et pugui sorgir o bé fer qualsevol modificació
necessària en l’aplicació de la dieta.

PREU

80€ AMB ESTUDI
COMP. CORPORAL

PREU

50€ AMB ESTUDI
COMP. CORPORAL

PREU

GRATUÏT

