
PUCOLJUK LE
A ZSÍRT!

1 HETES ÉTREND



Sziasztok!
Megérkezett az új, „Pucoljuk le a zsírt!” étrend, ami 7 
nap pontos étkezését tartalmazza. Fontos, hogy pon-
tosan tartsd be a mennyiségeket, használd a mérle-
get az adagok kiméréséhez, vigyél be sok folyadékot 
és ne felejts el minden napra dobozolni. Legyél szigo-
rú önmagadhoz: ha igazi eredményeket akarsz, akkor 
ragaszkodj az étrendben leírtakhoz! Nincs kifogás, 
nincs csalás, nincs kóstolgatás, dugi csoki és társai:  
az étrend grammra pontosan segít a fogyásodhoz  
vezető úton.

ÖSSZEFOGLALÓ A TERMÉKEKRŐL:

1. Anyagcsere fokozó kapszulák: 
(elegendő az egyik szedése)

Klimin Slim Trio vagy Klimin Slim Focus 
A változókorban lelassult anyagcsere  
fokozásban segítenek

Selenorg Slim Komplex, Pajzsmirigy+Slim 
Gold vagy Pajzsmirigy+Slim

Ha az anyagcsere fokozás mellett  
pajzsmirigyedet és immunrendszeredet  
is támogatnád

Máj+Slim
Ha az anyagcsere fokozás mellett májad és 
epéd egészségét is támogatnád



Szív+Slim
Ha az anyagcsere fokozás mellett a normál  
koleszterinszintért és szívedért is tennél

Prebiotic Slim
Ha az anyagcsere fokozás mellett a puffadás el-
len és az emésztésért is tennél

Éjszakai anyagcsere fokozó kapszula: 
(az egyik nappali kiegészítésére)

Klimin Slim Night
Ha nem csak a plusz kilók és hőhullámok ellen, 
hanem a nyugodt, pihentető alvásért is tennél

2. Étkezés helyettesítő Shake-ek:
Sűrű, pudingos állaga eltelít

232/230 kcal egy adag

1 étkezés kiváltásával is már szuper eredményeket érhetsz el,  
mi a programban a vacsora helyett ajánljuk

BESZEREZEM A TERMÉKEKET 



3. Zsírbontó Italok:
Garcinia cambogia kivonat a zsírbontásért

Króm a súlycsökkentésért

Kollagén és hialuronsav a bőrfeszességért

4. Klimin Slim Súlycsökkentő Tea:
Súlycsökkentés

Zsírbontás

Emésztés

5. yes.pharma Fehérje szelet:
Kisétkezés kiváltása (tízórai/uzsonna)

Az étrend és a termékek mellett elengedhetetlenek

Rendszeres online edzések
Itt a csoportban minden héten élő edzés Claudiával és Andival!

A csomagokhoz pedig 10 héten keresztül az általad választott 
szintből 2 hetente 2 online edzést kapsz e-mailben!

BESZEREZEM A TERMÉKEKET 

CSATLAKOZOK A CSOPORTHOZ

https://pharmax.hu/csomagakciok-edzessel/
https://www.facebook.com/groups/klimineletmodprogram


PUCOLJUK LE
A ZSÍRT!

Napi 5 étkezésre van lehetőség, ebből kettő shake és 
3 szilárd étel. 1350 - 1450 kcal/ nap a bevitt energia-
mennyiség nők esetében. A férfiaknak +30%-al többre 
van szükség.

Ez egy csökkentett zsír- és szénhidrát tartalmú ét-
rend, tiszta, natúr ízekre épül.

Időszakos jelleggel beiktatható 6-8-10-12 hét erejéig. 
Fogyás, tisztító kúra céljából alkalmazható.

A következő forrásokat használjuk:
Fehérje forrás: shake, csirkemell, sós lében tonhal, 
fehér halfilé, darált-zsírszegény marha hús, light 
mozzarella, cottage chees

Szénhidrát forrásaink: rizs (basmati, jázmin), qui-
noa, zabpehely, puffasztott rizs, párolt édesburgo-
nya

Zsír: tojás, dió,

Zöldségek, rostforrások, a legjobb párolva: répa, 
brokkoli, ceruzabab, spenót, uborka, retek, papri-
ka, paradicsom, savanyú káposzta, zellerszár, erdei 
gyümölcs.



Amit feltétlenül kerülni kell!
Vegeta, plusz zsiradék a főzésnél, üdítő (édesí-
tőszeres sem!). 

Az eredményesség érdekében az étrendhez hozzá 
adni bármit is ebben a pár hétben nem ajánlott.

Nem fér bele semmilyen édesítőszer, diétás ipari 
termék és egy falat csoki sem.

Ehelyett: 
A Klimin Slim tea a nap folyamán, natúran bármi-
kor fogyasztható és a zöldfűszerek is.

Heti 2-3 alkalom mozgás ajánlott.

Ugyanakkor el lehet belőle venni, ha 2-3 hét eltel-
tével úgy érzed, hogy csökkentenéd a zsírt, ak-
kor a tojások sárgája helyett lehet csak a fehérjét, 
vagy plusz fehérjét fogyasztani, a puffasztott rizs 
helyett több uborka, retek, zellerszár mehet. Az 
ebéd szénhidrát mennyisége maradjon.

Fontos, hogy a napi 5 étkezés ebben a felosztás-
ban történjen, ugyanis így biztosítjuk a folyamatos 
energiaellátást, kevesebb az esélye, hogy falási ro-
ham jelentkezik, ha betartjuk a következő  menet-
rendet:

Ébredés után 1-2 órával jöhet a reggeli + 2 anyag-
csere fokozó kapszula (Pajzsmirigy+Slim/Gold 



vagy Máj+Slim vagy Szív+ Slim vagy Klimin+Slim), 
ha ébredés után sportolsz akkor lehet bármelyik 
shake-kel (Klimin, Pajzsmirigy+ vagy a Máj+) indí-
tani edzés után és ebben az esetben tízóraira kerül 
a reggeli menü.

Minden étkezést követően legalább 3 óra teljen el. 
A Klimin Slim Teát a délelőtt folyamán fogyaszd, 
a Zsírbontó Italt pedig délután.  A nap folyamán 
sima, natúr vizet fogyaszthatsz. Ez az emésztés 
zavartalan működése végett igen fontos!

Amire feltétlenül szükséged lesz, az a konyhai 
mérleg. Pontos mennyiségek nélkül az eredmény 
is könnyen ingadozhat.

Ne akarj jóval kevesebbet enni, olykor soknak 
tűnhet a zöldség vagy hús, tojás, de ahhoz, hogy 
az anyagcsere jól működjön ez a mennyiség szük-
séges. Ezektől az alapanyagoktól hízni biztosan 
nem fogsz, ha nem nassolsz mellette. 

A kiegyensúlyozott életben nagyon fontos a meg-
felelő mennyiségű és minőségű alvás, ehhez vá-
laszd a Klimin Slim Night-ot, amit lefekvés/elalvás 
előtt kell bevenni.

Hisszük, hogy jobban fogod magad érezni a 
bőrödben az étrendünkkel! :)

MENETREND



Zöldség, gyümölcs:
[ ] 300 g kígyóuborka
[ ] 250 g retek
[ ] 470 g sárgarépa
[ ] 200 g ceruzabab
[ ] 410 g paradicsom
[ ] 150 g zellerszar
[ ] 150 g pritamin paprika
[ ] 120 g tv paprika
[ ] 500 g madársaláta
[ ] 150 g gomba
[ ] 125 g alma
[ ] 100 g erdei gyümölcs
[ ] 40 g dió
[ ] 160 g baby spenot
[ ] 350 g vegyes zöldség
[ ] 400 g brokkoli
[ ] 140 g olajbogyó
[ ] Bazsalikom

Köret:
[ ] 14 db puffasztott rizs
[ ] 350 g rizs
[ ] 160 g quinoa
[ ] 280 g édesburgonya
[ ] 250 g csicseriborsó
[ ] 30 g zab
[ ] 30 g fehérje por

Tejtermékek:
[ ] 250 g light mozzarella
[ ] 200 g cottage cheese
[ ] 9 tojás

Hús:
[ ] 530 g csirkemell
[ ] 180 g csirkemell sonka
[ ] 250 g marhahús
[ ] 400 g sós leves tonhalsaláta
[ ] 350 g süllő halfilé

BEVÁSÁRLÓ-
LISTA



1. nap
1454 kcal

reggeli
3 főtt tojás, 150 g kígyó uborka, 
100 g retek, 2 pufi rizs (20 g) =

373 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

150 g párolt csirkemell, 100 g főtt 
rizs, 120 g reszelt sárgarépa, 100 g 
párolt ceruzabab =

421 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

100 g párolt csirkemell, 50 g reszelt 
répa, 100 g párolt ceruzbab =

200 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



2. nap
1445 kcal

reggeli

100 g light mozzarella, 80 g csirke-
mell sonka, 150 g paradicsom, 
bazsalikom, 20 g puffasztott rizs =

351 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

150 g sós leves tonhal saláta, 80 g 
főtt quinoa, 250 g párolt brokkoli =

401 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

100 g tonhal sós leves, 150 g párolt
brokkoli, 20 g puffasztott rizs =

233 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



3. nap
1496 kcal

reggeli

200 g cottage cheese, 30 g pufi 
rizs, 150 g zellerszár, 150 g pritamin 
paprika =

336 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

150 g párolt marha darálthús 
fokhagymával, 180 g édesburgonya, 
80 g baby spenót =

431 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

100 g párolt marha, 100 g párolt
édesburgonya , 80 g nyers spenót =

269 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



4. nap
1395 kcal

reggeli

150 g tonhal sós lében, 150 g uborka, 
30 g puffasztott rizs, 120 g tv paprika =

314 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

200 g vegyes párolt zöldség, 200 g 
párolt süllő halfilé, 100 g főtt rizs =

421 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

150 g vegyes párolt zöldség, 
150 g párolt süllő halfilé =

200 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



5. nap
1418 kcal

reggeli

30 g zab, kis vízzel beáztatva, 100 g 
erdei gyümölcs, 30 g fehérje por,  
15 g dió =

353 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

150 g csicseriborsó, 80 g főtt quinoa, 
80 g olajbogyó, 100 g madársaláta, 
100 g reszelt répa =

398 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

100 g madársaláta, 100 g nyers répa, 
60 g olajbogyó, 100 g csicseriborsó =

207 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



6. nap
1430 kcal

reggeli

150 g gomba 2 tojással kisütve, 150 g 
retek, 2 (20 g) pufi rizs =

338 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

130 g paradicsom, 100 g mozzarella, 
100 g párolt csirkemell, 100 g saláta, 
70 g főtt rizs =

414 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

130 g paradicsom, 50 g mozzarella, 
100 g párolt csirkemell =

218 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora



7. nap
1442 kcal

reggeli

100 g csirkemell sonka, 25 g dió, 125 
g alma,100 g madársaláta =

345 kcal
2 anyagcserefokozó kapszula
1 adag Klimin Slim Tea (üresen)

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

1 adag (30 g) shake sovány tejjel =

230 kcal

3 főtt tojás, 80 g főtt rizs, 100 g 
kevert saláta =

424 kcal
1 adag zsírbontó ital (25 kcal)

100 g nyers répa, 1 főtt tojás, csirke-
mell sonka 80 g =

213 kcal

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora


