
Objednajte sa na presnú hodinu v rezervačnom
systéme na stránke  www.academia-vitae.sk: 
        https://wellspace.cz/#!/23/booking?
appointmentSubcategory=32

Potrava človeka obsahuje množstvo zložiek, prísad, ingrediencií. Každá zložka v tele zanecháva určitú stopu. Ak je
telo viac citlivé na niektorú zložku, alebo má nedostatok potrebných látok pre priaznivé fungovanie, môže sa to
prejaviť zvyčajne chronickou poruchou. Dôsledky toho môžu byť napríklad akné, obezita, alergie, či ekzémy, atď., ale
aj iné dlhodobé ťažkosti, ktoré je náročné jednoznačne odstrániť bežnými postupmi. Zvyčajne však každé takéto
ochorenie má vplyv na vnútorné zmeny v organizme. Takéto zmeny v organizme vieme identifikovať špeciálnou
MIKROSKOPICKOU ANALÝZOU KVAPKY KRVI (tzv. Darkfield mikroskopia), s ktorou máme už viac ako desaťročné
praktické skúsenosti. 

Academia Vitae sa dlhodobo venuje popisom anomálií viditeľných v obraze kvapky krvi vo vzťahu k výžive, zdraviu a
športovému výkonu. Tieto metódy nadväzujú na dlhodobú spoluprácu s Prof. Ing. Dušanom Zacharom, DrSc. 

Našim cieľom je také nastavenie životosprávy, kde vylúčením konkrétnych prvkov potravy, respektíve doplnením
práve nedostatkových zložiek potrebných pre telo človeka na základe poznatkov z trofológie (vedy o výžive), vieme
dosiahnuť efekt zmeny v relatívne krátkom čase, v závislosti od spolupráce klienta. Academia Vitae kladie dôraz na
dôležitosť porozumenia sebe samému, nabáda k odvahe vziať svoje zdravie do vlastných rúk.
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Dostavíte sa v čase svojej objednávky. Jemným vpichom do prsta sterilnou lancetkou,

je jedna kvapka krvi odobraná na podložné sklíčko mikroskopu s kamerou nad sklíčkom.

Obraz živej kvapky krvi detailne vidíte na monitore počítača spolu so mnou. Vizuálne sa

obraz zhodnotí, prebieha konzultácia Vašej doterajšej výživy, ktorej výstupom sú

odporúčania stravy na mieru, vzhľadom k Vašim ťažkostiam či požiadavkám. Táto metóda

umožňuje uvidieť aj také detaily, ktoré sú pri bežných pozorovacích metódach neviditeľné a

podáva mnoho dôležitých informácií o Vašom zdraví. Dokáže upozorniť na možný deficit

rôznych látok v strave, či na zápaly v organizme. Výstupom pre Vás je objasnenie javov

viditeľných v kvapke krvi a možné súvislosti s terajšími 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. Ak budete mať

záujem o kontrolné rozbory krvi, má to význam zvyčajne po 2-3 mesiacoch, kedy už môžu

byť viditeľné aj citeľné zmeny pri dodržaných radách a odporúčaniach. 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.

Pomôže Vám zorientovať sa v informáciách

o Vašej výžive tak, aby ste sa mohli dopracovať

k trvalému zlepšeniu Vášho zdravia, pokiaľ chcete

tvarovať postavu, zlepšiť športový výkon, alebo

riešiť ťažkosti, ako napríklad:

opakované kontaktné a potravinové ekzémy, 

akné, psoriáza, impetigo, ochorenia tráviacej 

sústavy  a metabolické ochorenia, ako napr. 

obezita, vysoký cholesterol, rôzne druhy 

alergií a intolerancií (celiakia, HIT), 

opakované  ochorenia dýchacích ciest, atď.
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