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AANDACHTSPUNTEN VOOR COACHES - INSTELPERIODE 

Období adaptace 
Noví klienti se často domnívají, že musí sníst velké množství jídla. Tato domněnka se ani tak netýká počtu kcal, 
jak množství a objemu jídla, které se zdá být lidem velké a to hlavně ze začátku. Některé klienty náš program 
doporučeným množstvím jídla překvapí.  
 
Doporučujeme proto, abyste dali klienta v prvním týdnu o 5-10 % níže pod jeho doporučenou energetickou 
hodnotu. 
U druhého momentu měření dostanete od klienta zpětnou vazbu a začnete doporučenou energetickou hodnotu 
navyšovat. Navyšujte po 50 (eventuálně 100) kcal týdně. U klientů, kteří měli velmi odlišný způsob stravování, 
může trvat až měsíc, než se vrátíte k původnímu energetickému doporučení. Říkáme tomu "období adaptace". 
 
Pozor! 
V období adaptace máme jedno ‘ale’. Nikdy nedoporučujeme nižší hodnoty než: 

- 1600 kcal u mužů 
- 1400 kcal u žen  

A to ani v případě, že to bude 10% pod doporučenou energetickou hodnotou! Byly bychom totiž blízko 
klidovému metabolismu. BenFit není forma diety. 
  
Zeptejte se, jestli jsou pro klienta porce velké. Je velmi důležité, aby se klient do jídla nenutil. Klient si však bude 
muset zvyknout na větší množství potravin a odhodlat se je zkonzumovat. Nezapomeňme však, že bez toho, aniž 
by do sebe dostal nadměrné množství kcal. Naučí se totiž chytře volit produkty. 
 
Během prvního měsíce plánujte s klientem schůzku na měření každý týden, abyste mohli jídelníček upravovat. 
Po maximálně jednom měsíci by měl být klient zvyklí na množství, které není dále třeba upravovat. Když vám 
klient řekne, že je sytý a zároveň má výsledky, není třeba dále kcal zvyšovat. 
 
Možné následky bez adaptační fáze  
Pokud v případě potřeby nevyužijete adaptačního období k případnému snížení kcal, pak je možné, že dostane 
klient zácpu. Důvodem je, že klient konzumuje více vlákniny, než je zvyklý. Je proto důležité, aby vypil velkou 
sklenici vody po každém jídle, 1,5-2 litry denně + extra v den tréninku. Vláknina zajistí v kombinaci s tekutinou 
správnou stolici. 
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