DNI ZDRAVIA
PRE VAŠICH
ZAMESTNANCOV
INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA
VÝŽIVY S MIKROSKOPICKÝM
ROZBOROM KVAPKY KRVI

Moje meno je Dáša Ballová, už
viac ako desať rokov sa venujem
výžive človeka. Pomáham ľuďom
objavovať a rozvíjať potenciál
zdravia a kvality života. Vediem
individuálne stretnutia,
workshopy a prednášky pre
rozmanitú klientelu. Pre skupiny
ľudí v rámci firemného
prostredia, športovcov, deti a
mládež na kempoch a
sústredeniach, až po ľudí, pre
ktorých spojenie výživa, kvalita
života a výkon, nie je úplne
prirodzené. Korporátne
prostredie, v ktorom som
pracovala dvanásť rokov, mi je
veľmi známe, aj z hľadiska pocitu
neustálych potrieb zamestnancov
zaoberať sa dôsledne svojou
stravou. A to o to viac, ak majú
práve sedavý typ zamestnania.
Veľmi obľúbenou firemnou
aktivitou, ktorú touto cestou
ponúkam, sú konzultácie výživy
v spojení s mikroskopickým
rozborom kvapky krvi (tzv.
darkfield mikroskopia).
Zamestnanci oceňujú
predovšetkým individuálny
prístup, ktorý zohľadňuje ich
konkrétne požiadavky a ciele.
Táto aktivita býva často silným
impulzom pre vôľu vziať
zodpovednosť za svoje zdravie do
vlastných rúk. Dokáže priaznivo
motivovať a priniesť Vašim ľuďom
pozitívne a udržateľné výsledky.
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MIKROSKOPICKÝ ROZBOR KVAPKY KRVI
V TMAVOM POLI (TZV. DARKFIELD
MIKROSKOPIA)
Umožňuje vidieť aj také detaily, ktoré sú pri bežných
pozorovacích metódach neviditeľné. Okrem toho
podáva mnoho dôležitých informácií o zdraví
človeka. Popri konzultácii zdravej a liečivej výživy je
mojou pomôckou pri identifikácii možných príčin
ťažkostí vyplývajúcich zo stravovacích zvyklostí.
Obraz kvapky krvi sledujete spolu so mnou na
monitore počítača, spolu s detailným vysvetlením
javov a spojitosťami s vašim aktuálnym stavom
zdravia. Táto metóda dokáže upozorniť na možný
deficit rôznych látok v strave, či na zápaly v
organizme. Výstupom tejto aktivity je teda detailné
objasnenie javov viditeľných v kvapke krvi a súvislosti
s terajším stavom/ťažkosťami, detailný výber
potravín, popis ich prípravy, kombinácií, rôznych
ľahkých receptov a rád, teda prakticky „výživový
plán" ktorého sa pridržiavate s cieľom dopracovať sa
k pozitívnej zmene. Vo firemnom prostredí mám
zaužívané venovať sa jednému zamestnancovi cca
60 minút. Už len pohľad na krvinky a ich charakter,
ktorý má svoju výpovednú hodnotu, je často najviac
motivujúcim prvkom k zmene. Pri monitorovaní
kvapky krvi pred a po úprave stravy je viditeľný efekt
pozitívnej zmeny.
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AKO TO PREBIEHA

V dohodnutom čase sa dostavím do vašej firmy so všetkými potrebnými
pomôckami a nástrojmi. K svojej práci budem potrebovať podľa možností
vetrateľnú miestnosť, kde sa pohodlne zmestia dvaja ľudia, a kde bude k
dispozícii stôl a dve stoličky. Je nápomocné, ak máte pre Vašich
zamestnancov so záujmom o konzultáciu, vypracovaný harmonogram
sedení v rozostupe 60 minút. Jemným vpichom do bruška prsta sterilnou
ihlou po dezinfikovaní kože, je jedna kvapka krvi odobraná na podložné
sklíčko mikroskopu, ktorej obraz detailne sleduje na monitore počítača klient
spolu so mnou, vizuálne sa obraz zhodnotí, prebieha konzultácia doterajšej
výživy, ktorej výstupom sú odporúčania stravy na mieru. Ak bude z Vašej
strany záujem o kontrolné rozbory krvi, má to význam zvyčajne po 2-3
mesiacoch, kedy už môžu byť v krvi pri dodržaných radách a odporúčaniach,
viditeľné zmeny. Pred vpichom je dobré aspoň 6 hodín nejesť mastné jedlá a
piť je možné tak, ako je človek bežne zvyknutý. Záležitosť ochrany osobných
údajov máme ošetrenú.
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Pomôže nasmerovať na vhodný výber stravy
Upozorní na možný deficit látok v strave, či
zápalov v organizme
Pomáha vziať zodpovednosť za svoje
zdravie do svojich rúk a rozvíjať potenciál
kvality života
Výnimočný druh benefitu pre Vašich
zamestnancov zameraný na prevenciu
zdravia
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