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Zajímáte se o výživu a zdravý životní styl? Rádi byste se perfektně orientovali v sortimentu  
potravin, věděli, co nakupovat a jak potraviny správně kulinárně upravovat? Nevíte přesně 
kdy, co a jak jíst a neví to ani Vaše rodina a Vaši blízcí?

Staňte se Poradcem pro výživu 
a pomáhejte nejen sobě, ale i svému okolí!

Společnost NutriAcademy, s.r.o. (Akademie výživy a sportu) nabízí kurz Poradce pro výživu, 
který je akreditován MŠMT ČR. Jeho cílem je pomoci posluchačům orientovat se v oboru nu-
tričního poradenství, potravinářství a lidské výživy. Absolventi jsou vedeni k praktickým do-
vednostem při diagnostice výživového stavu organismu a návrhu a sestavování individuálních 
stravovacích plánů s respektem k výživovým doporučením a fyzické kondici klientů. Absolven-
ti jsou schopni profesionálně pracovat s běžnou populací, mládeží, těhotnými a kojícími žena-
mi, manažery, rekreačními a profesionálními sportovci i se seniory.

Veškeré informace na:
www.nutriacademy.cz, info@nutriacademy.cz
tel.: 775 785 219 nebo 775 563 621

NutriAcademy, s. r. o.

Akademie 
výživy a sportu

Termíny kurzů pro rok 2011 (I. pololetí)

SLEVA 

pro členy Finclubu! 

Praha Brno Ostrava Bratislava

25. 3. – 11. 6. 2011 26. 2. – 15. 5. 2011 19. 2. – 22. 5. 2011 2. 4. – 12. 6. 2011


