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ALTERNATIVE LEBENSMITTEL LISTE 

Když se nedostaví výsledek 

Možná se setkáte s tím, že vám budou klienti pokládat různé otázky. Může se stát, že výsledek v hubnutí je sklamal, nebo 
se zastavil. Které věci musíte vzít v potaz? Co můžete, nebo nemůžete jako kouč udělat? Zde je pár věcí, které vám budou 
oporou při hledání odpovědí: 

• Jak je na tom klient s motivací; řídí se radami o stravování a správném pohybu? Dodržuje pravidla nejen přes týden, ale i 
ve zvláštních situacích, jako jsou víkendy, oslavy, dovolená apod. 

• Zvládá klient dodržovat frekvenci a intenzitu doporučených sportů? Měla by/může se intenzita dále zvyšovat? 

• Hraje v soukromém nebo pracovním životě klienta roli situace, kvůli které není momentálně schopen řídit se 
doporučeními, které od vás dostává? 

• Došlo k nějaké změna zdravotního stavu klienta: používá léky, které způsobují komplikace při snížení tělesné hmotnosti, 
nebo zde existuje jiná příčina týkající se zdravotního stavu? 

• Držel klient v minulosti diety, které skončily jojo efektem? To může způsobit, že tělo (metabolismus) si musí zvyknout a 
chvíli potrvá, než se dostaví požadovaný výsledek. 

• Někdy se také stává, že klient již zhubnul a přestože jsou doporučení stejná, hmotnost se dále nesnižuje. Tělo neustále 
hledá rovnováhu a v takové situaci je důležité udržet motivaci klienta. Ve většině případů se díky vytrvalosti zase vše 
rozběhne a hmotnost začne klesat. 

Ale co dělat, když jste všechny výše uvedené tipy zkontrolovali a víte, že to s tím nemůže mít nic společného? 

Pokud však hmotnost klienta přetrvává i po dobu 6 týdnů na stejně (vysoké) úrovni, pošlete nám prosím dotaz na BenFit 
helpdesk prostřednictví formuláře Otázky? ve vašem online systému. 
Rádi vám pomůžeme podívat se na klienta individuálně, abychom zjistili, zda existují další tipy, díky nimž by se klientovi 
podařilo zhubnout. 
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