
Pakiety prozdrowotne
dla firm



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

Pakiety prozdrowotne
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• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

PIERWSZA WIZYTA
Zespół + I wizyta fizjoterapeutyczna
Na wizycie z zespołem, składającym się z lekarza  i dietety-
ka zostaniesz zaopatrzony w podstawowy jadłospis, dobra-
ny na podstawie wywiadu dietetycznego, lekarskiego oraz 
pomiarów wagi i tkanki tłuszczowej. Jadłospis będzie skom-
ponowany w oparciu o uniwersalne i zawsze aktualne 
zasady zdrowego żywienia. Dobre zrozumienie tych zasad, 
będzie fundamentem w budowaniu Twojej wiedzy na temat 
zdrowego stylu życia. Ale to dopiero początek… Na wizycie 
fizjoterapeutycznej pod opieką rehabilitanta nauczysz się, 
jak planować wysiłek fizyczny na miarę swoich możliwości.

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Rozwój świadomości i wartości prozdrowotnych wśród pracowników stał się w dzisie-
jszych czasach istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie każdej organizacji. 

W dobie nieustannego braku czasu, szybkiego tempa życia, czynników stresogennych 
oraz niewielkiej aktywności fizycznej to właśnie działania prozdrowotne stają się 
kluczem do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników oraz ich bardziej efekty-
wnej i wydajnej pracy. Dlatego zaangażowanie każdego pracodawcy oraz inwestycja 
w szkolenia prozdrowotne i profilaktyczne są przede wszystkim inwestycjami 
w rozwój organizacji oraz jej sukces. 

Kreowanie wartości prozdrowotnych daje niezmiernie dużo możliwości oraz korzyści. 
Dlatego z myślą o Państwa firmie i jej pracownikach przygotowaliśmy kompleksowe 
programy prozdrowotne oraz autorskie programy redukcji masy ciała i profilaktyki 
leczenia nadwagi i otyłości. Obszar działań obejmuje zagadnienia związane głównie 
ze zdrowym odżywaniem, aktywnością fizyczną, higieną umysłu oraz odnową biolog-
iczną. Ma to istotne znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu psychofizy-
cznego pracowników, zapobiega otyłości, niweluje występowanie chorób przew-
lekłych, wpływa pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśnio-
wo–szkieletowego, pomaga radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz negaty-
wnymi emocjami. Pozwala również budować pozytywne relacje z ludźmi i otocze-
niem. Kreując work life balance swoich pracowników wpływacie Państwo na ich 
zaangażowanie, motywację oraz wydajność, a co za tym idzie wpływacie na Wasz 
wspólny sukces.

Program
Weight Balance
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Prawidłowe wskazania żywieniowe 
• Dobór odpowiedniej diety

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (3)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz plan treningu dostosowany do stanu zdrowia oraz możliwości 
uczestnika

4. Grupowe warsztaty psychologiczne (6)
• Zmiana nastawienia oraz sposobu myślenia 
• Rozpoznawanie nieprawidłowych wzorców zachowań 
• Nauka samokontroli oraz zarządzania kluczowymi kompetencjami
• Zwiększenie motywacji w procesie zmiany
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
• Współpraca oraz budowanie grupy wsparcia

5. Tematyczne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania (6)
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak rozsądnie komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie pracy  
(dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)

6. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Sześciomiesięczny program prozdrowotny Weight Balance ma na celu wzrost świa-
domości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej poprzez rozpoznanie nieprawi-
dłowych wzorców zachowań, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększe-
nie motywacji do wprowadzania trwałych zmian w codziennym życiu. Poprzez szereg 
kompleksowych działań definiuje istotę problemu oraz wspomaga proces wprowa-
dzania zmian prowadzących do redukcji masy ciała oraz poprawy kondycji psychofi-
zycznej uczestników.

Program
Weight Balance Premium
9 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (9)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (9)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu dostosowany do stanu zdrowia
oraz możliwości uczestnika

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (9)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu w miejscu pracy

5. Grupowe warsztaty psychologiczne „Równowaga” (9) 
Cykl spotkań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki psychologiczne, 
pobudzających do refleksji nad samym sobą, uczących jak radzić sobie ze stresem 
oraz otwierających możliwości korzystania z wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zasobów mądrości. 
• Równowaga – indywidualne tempo zmiany; jak je odszukać i uwolnić?
• Wgląd – nieświadome filary motywacji do zmiany; co przeszkadza, co pomaga 
w odchudzaniu?
• Nastrój – wskaźnik zachwianej równowagi; jak regulować emocje
i ograniczać stres?
• Odwaga – napęd do zmiany; jak ją wyzwolić i nią pokierować?
• Wiara w siebie – stały motyw w niestałych czasach; jak ją zbudować i o nią dbać?
• Azyl – przestrzeń dla siebie;  jak dać sobie do niej prawo i pierwszeństwo?
• Granice – asertywność w służbie równowagi, jak mówić „nie” sobie i innym?
• Akceptacja – równowaga w Ja, jak wygrać z efektem jojo?

6. Tematyczne warsztaty edukacyjne (9)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy (dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowane posiłki” (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

7. Opieka eksperta z Centrum Leczenia Otyłości 
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Dziewięciomiesięczny program profilaktyczny Weight Balance Premium ma na celu 
wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej wśród uczestników. 
Poprzez analizę niewłaściwych wzorców żywieniowych, dobór odpowiedniej diety, 
edukację w zakresie budowania prawidłowych nawyków oraz komponowania zbilan-

sowanych posiłków, zmieniamy świadomość uczestników dotyczącą zdrowego odży-
wiania. Udział fizjoterapeuty oraz trenera personalnego w projekcie ma za zadanie 
podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz wypracowanie 
dobrego funkcjonalnego stanu zdrowia uczestników. Dopasowany do potrzeb plan 
aktywności fizycznej jest istotnym wsparciem w towarzyszącym procesie redukcji 
masy ciała zapobiegając tym samym otyłości oraz występowaniu chorób prze-
wlekłych i dietozależnych. Warsztaty psychologiczne stanowią natomiast wsparcie 
w budowaniu nowej tożsamości w procesie zachodzących zmian. 
Program Weight Balance Premium zawiera również cykl tematycznych warsztatów 
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, uczących jak wykorzystać nabytą 
wiedzę w codziennym życiu oraz całkowicie zmieniających dotychczasowy sposób 
postrzegania istoty i wagi działań prozdrowotnych w świadomości uczestników.

Program
„Życie bez bólu”
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Opracowanie planu treningu poprzez ustalenie wskazań
i przeciwskazań do konkretnych aktywności fizycznych
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualna praca terapeutyczna (dostosowana indywidualnie
do stanu zdrowia, trybu pracy oraz możliwości uczestników) obejmująca:
• Masaż klasyczny częściowy
• Terapię manualną
• Terapię tkanek miękkich
• Zestaw ćwiczeń
• Techniki automasażu
• Techniki relaksacyjne

3. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)

• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Profilaktyka chorób kręgosłupa” (fizjoterapeuta)

4. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Profilaktyczny program prozdrowotny z zakresu kompleksowej fizjoterapii ma na celu 
poprawę oraz utrzymanie dobrego stanu funkcjonalnego uczestników, wpływając 
pozytywnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo – szkieletowe-
go. Indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników plan treningowy zawiera 
ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające. Pozwala również na korygowanie niepraw-
idłowych nawyków wywołujących wady postawy oraz prowadzących do rozwoju pro-
cesów zwyrodnieniowych oraz zapobiega ich występowaniom.

Autorski program
dla kadry zarządzającej 
work–life balance, czyli 
„Manager szyty na miarę” 
6 MIESIĘCY
1. Indywidualne konsultacje lekarskie (6)
• Analiza stanu zdrowia uczestników
• Pomiar masy ciała
• Stałe monitorowanie zmian i postępów

2. Indywidualne konsultacje dietetyczne (6)
• Dobór odpowiedniej diety oraz comiesięczny plan żywieniowy
• Przepisy dietetyczne w formacie pdf

3. Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne (6)
• Ocena aktualnego stanu funkcjonalnego uczestników
• Dobór ćwiczeń oraz planu treningu
• Ergonomiczne stanowisko pracy (wskazówki dotyczące tworzenia ergonomicznego 
stanowiska pracy w zależności od trybu pracy oraz obciążeń narządu ruchu na danym 
stanowisku pracy)

4. Indywidualne zajęcia z rehabilitantem lub trenerem personalnym (6)
• Masaż klasyczny częściowy
• Techniki automasażu 
• Techniki relaksacyjne
• Profilaktyka kręgosłupa

5. Grupowe warsztaty psychologiczne (6) 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi i uniknąć
wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)

6. Indywidualne konsultacje z psychologiem (3)
• Wsparcie w trakcie realizacji i wdrażania programu
• Inspiracja i motywacja do zmian
• Wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu

7. Tematyczne warsztaty edukacyjne (6) 
• „Jak kreować prawidłowe nawyki żywieniowe”, czyli dieta dla aktywnych 
zawodowo (dietetyk)
• „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zdrowotne konsekwencje otyłości” 
(lekarz + dietetyk)
• „Brain food”, czyli jak mądrze odżywiać mózg (dietetyk)
• „Menu restauracyjne”, czyli co wybierać a czego się wystrzegać
podczas spotkania biznesowego (dietetyk)

• „Kręgosłup w stresie” warsztat praktyczny (fizjoterapeuta) 
• Jeden warsztat dowolny (do wyboru) z puli wszystkich dostępnych w ofercie CLO 
warsztatów w zależności od potrzeb i preferencji uczestników

8. Opieka eksperta Centrum Leczenia Otyłości
• Istnieje możliwość dokupienia warsztatów
• Istnieje możliwość zamiany tematyki warsztatów (po konsultacji z ekspertem 
z Centrum Leczenia Otyłości odpowiedzialnym za realizację programu)

Autorski program dla kadry zarządzającej jest kompleksowym pakietem działań 
prowadzących do odnalezienia równowagi we współczesnym świecie. Z holistyczne-
go podejścia do człowieka zaczerpnęliśmy wiedzę dotyczącą jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz rozwoju. Program pozwala zatem na rozwój kompetencji 
w kluczowych obszarach funkcjonowania człowieka i dostosowanie ich do potrzeb 
determinowanych oczekiwaniami otaczającego środowiska. Istotą programu jest 
zmiana świadomości uczestników oraz zrozumienie potrzeby wprowadzanych zmian. 
Moduł zdrowotny daje nieograniczone możliwości wypracowania poprawnych 
nawyków  w codziennym życia, zarówno w zakresie zdrowego odżywiania, jak 
również aktywności fizycznej. Poprzez szereg warsztatów tematycznych edukuje 
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz modeluje obszar jej wpływów. Uświada-
mia istotę prowadzonych działań oraz wypracowuje poprawne wzorce zachowań. 
Konsultacje z profesjonalistami z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pozwalają na 
opracowanie indywidualnej ścieżki poprawy stanu psychofizycznego uczestników, 
a tym samym wzrostu jakości ich życia oraz efektywności w pracy. Konsultacje 
i warsztaty z psychologiem natomiast pozwalają na budowanie profilu swej 
wewnętrznej równowagi dając pełne wsparcie w procesie wprowadzania zmian oraz 
przynosząc satysfakcję z osiągniętych wyników.

Edukacyjne warsztaty
tematyczne 
Warsztaty realizowane są w ramach poszczególnych kompleksowych programów 
prozdrowotnych lub stanowią odrębną ofertę.
• „Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe” (dietetyk)

• „Jak prawidłowo czytać etykiety oraz mądrze wybierać produkty żywnościowe” 
(dietetyk)
• „Jak prawidłowo komponować zbilansowaną dietę” (dietetyk)
• „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe” (dietetyk)
• „Nieregularna praca, regularne posiłki”, czyli żywienie w zmianowym systemie 
pracy  (dietetyk)
• „Zdrowotne konsekwencje otyłości” (dietetyk)
• „Dieta a racjonalne odżywianie” (psycholog)
• „Jak odżywianie wpływa na nasze samopoczucie” (dietetyk)
• „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (fizjoterapeuta)
• „Jak zrobić pierwszy krok oraz skąd czerpać motywację do zmian” (psycholog)
• „Techniki redukcji napięcia oraz trening antystresowy” (psycholog)
– zajęcia praktyczne w grupach
• „Zdrowy styl życia, czyli jak być wytrwałym w dążeniu do celu” (psycholog)
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” (psycholog)
• „Zarządzanie sobą”, czyli jak zaprzyjaźnić się z czasem (psycholog)
• „Jak odnaleźć swoje miejsce”, czyli jak nie dać się pracoholizmowi
i uniknąć wypalenia zawodowego” (psycholog)
• „Wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”, czyli rozwój kompetencji
behawioralnych (psycholog)
• „Jak skutecznie realizować wyznaczane cele” (psycholog)
• „Jak budować trwałe więzi w pracy i poza nią” (psycholog)
• „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa” (fizjoterapeuta)
• „Zdrowi i aktywni 50 +” (dietetyk, fizjoterapeuta)
• „Mama na etacie” (dietetyk)
• „Jedz dla dwojga a nie za dwoje”, czyli rozwój umiejętności żywieniowych
dla kobiet w ciąży (dietetyk)
• „Opanować cukier”, czyli jak nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy (dietetyk)
• „Śniadanie nie gryzie, czyli o istotnej roli śniadania w codziennej diecie (dietetyk)
• „Skuteczność diet redukcyjnych w oparciu o wyniki najnowszych badań
naukowych (dietetyk)
• „Ciało a tożsamość”, czyli po co nam idealna sylwetka i jak chęć jej posiadania 
wpływa na nasze wybory (psycholog)



Bielsko-Biała
ul. Dąbrowskiego 3/1
tel.: (33) 82 63 480/90,
602 634 534

Częstochowa
ul. Wolności 46
tel.: (34) 366 96 04,
602 634 534

Gliwice
przychodnia MEDEN
ul. Zabrska 6
tel.: 602 634 534

Grójec
ul. Sienkiewicza 20
tel.: (48) 664 13 83,
602 634 534

Katowice
ul. Warszawska 40
tel.: (32) 253 75 74,
602 634 534

Kielce
ul. Słoneczna 1
tel.: (41) 345 11 47,
602 634 534,
(12) 423 02 38

Kraków
ul. Garncarska 4
tel.: (12) 422 29 26,
602 634 534

Dęblin
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  "AN-LAB" 
ul. Stężycka 11
tel: 504 011 063,
602 634 534

Nowy Sącz
MULTI MEDYCYNA SP. Z O. O.
ul. Zygmuntowska 15
tel.: (18) 547 47 77,
602 634 534

Połaniec
(przy Elektrowni Połaniec)
ul. Zawada 24
tel.: 602 634 534,
510 854 295

Rzeszów
ul. Plac Wolności 17
tel.: (17) 859 20 20,
602 634 534

Strumień
ul. Pocztowa 7
tel.: 602 634 534

Świdnica
ul. Łukasińskiego 15/1
tel.: (74) 853 70 92,
500 204 226

Warszawa
ul. Krucza 6/14
tel.: (22) 331 02 99,
660 418 999,
(12) 423 02 38

Wrocław
ul. Dobrzyńska 21/23
tel.: 602 634 534

Złotoryja
ul. Słoneczna 7
tel.: (76) 878 47 70,
602 634 534

Jesteśmy obecni w 16 miastach
w całej Polsce

Agnieszka Murzyńska
Dyrektor ds. Rozwoju Sieci
i Sprzedaży Korporacyjnej

tel.: 696 420 704
e-mail: murzynska@zdroweodchudzanie.pl


