
             Tápanyag Program Állapotfelmérő lap: 
Név:……………………………………………………..Szül. 
idő:……………………………………………… 
Cím:…………………………………………………………………………………
……………………………….. 
Foglalkozás:………………………………e-mail 
cím:…………………………………………………….. 
Telefon: mobil.:………………………………………………. 

Panaszok: 
Fejfájás, migrén:………..,Koncentráció zavar:………… 
Ingerlékenység………………….. Alvászavar…………áradtan 
ébred…………….Bőr problémák:…………………………………  
Emésztési 
zavar:………,Szorulás:……Hasmenés:…………Puffadás:……………………….. 
Gyomorsav:………… Allergia:………….Nassolási vágy:…..........édes – 
sós……………..   Étvágytalanság:………………Fáradtság:……………..…Izületi 
fájdalom  -  ropogás…… Hajhullás………….Köröm 
töredezés:………………..Zsíros  bőr, Pattanások:  
Túl száraz bőr………………Gyakori meg fázás. ………… 

Betegségek: 
Vérszegénység:……….. Vérnyomás: norm, alacsony, magas Visszerek……. 
Szívbetegség.:………….Koleszterinszint,………….Tüdőbetegség:………
…… 
Asztma.:…………………Cukorbetegség:………..(diétás, jelzett, tbl., 
inzulinos), Epekő: …………Vesekő…………Vese 
betegség:…………………Fekély…………… 
Máj betegség:………..Hasnyálmirigy betegség:…………… Izületi 
betegség………… Sérülés 
/Törés:……………………………Daganat:………………Csontritkulás.:…………
…. Autóimmun betegség:………………… 

Nők.: Vérzés zavar…………………… ciszta:……………… 
gyulladások:…………………. 
műtét:………………………………………………………………………………
………………………….. 

Férfiak.: Vizelési zavar…………prosztata 
probléma:………………….egyéb.:………….Műtét………………………………
…………………  

 
Gyógyszerek:……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………. 
Egyéb:……………………………………………………………
……………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Életmód és táplálkozási szokások: 
Milyen munkát végez?  ülő, járó, szellemi , fizikai, 
egyéb…………………………………… Sportol?igen – nem 
naponta………..hetente:…………  
Gyaloglás,  séta,  bicikli, úszás,  futás,  aerobik, tenisz,  egyéb………………… 
Mennyit alszik?...............óra 
Mennyire stresszes?     nem    -   néha   -   mindig  - 
egyéb…………………………………..  
 
 Hízókúrázott  már?  Gyerek  -  Felnőtt korban, igen – nem   eredmény:……… kg.  

 



Fogyókúrázott már? igen- nem: Mivel?:  diéta, koplalás,termék, gyógyszer,mozgás 
Eredmény: ………….kg.            Vissza hízta?   igen – nem, 
Mennyit,…………….kg. 
Táplálék kiegészítőt fogyasztott már? igen – nem , Mit?..................................  
 
Hányszor étkezik? 1  - 2 -  3 – 4  -5  - 6.    Reggeli    -  de.  -   Ebéd  -  du.  -   Vacsora. 
Mennyi folyadékot iszik?  0,5 - 1 - 2  -3 – 4L, Mit: víz,  tea,  tej,  cola, rostos, üdítők,  
Szokott nassolni?  igen  -  nem,   Mit? Édeset  - sósat, egyéb, ...............................,  
Naponta eszik húst?    naponta - hetente?  Milyet?  Disznó ,  marha,  hal, nyúl, 
csirke,  pulyka, egyéb………………  
Milyen kenyeret eszik?  fehér, rozs, teljeskiőrlésű 
Fogyaszt gyümölcsöt?     igen     nem,          naponta,    hetente, nagyon ritkán. 
Kedvenc étele? tészták  - húsok – saláták – főzelékek   , burgonya,    rizs,  
Kávézik?     igen  -  nem  , Naponta.  1  -2  - 3 -   4  - 5  - 6. Többet………………… 
Dohányzik?  igen  -  nem   . mennyit, 5-  10  -  20 szál. 
Többet:……………………… 
Élvezeti szerek :  alkohol : naponta  -  hetente, alkalmanként  Drog?..................... 

Tervek: 
 Mit szeretne elérni a személyre szabott Egészség Programmal?  
 Hízni: Mennyit?...................kg,  Fogyni: Mennyit?.............kg,  
Alakot formálni             Egészséget megőrizni             Egészségi állapoton javítani 
Egyéb………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Javasolt Egészség Program: 
- 

- 

- 

 


