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> 102 cm > 88 cm

< 40 mg/dl 
(1,04 mmol/L)

< 50 mg/dl  
(1,29 mmol/L)

≥ 110 mg/dl (6,1 mmol/L)

≥ 150 mg/dl (1,69 mmol/L)

≥ 130 mg/85 mmHg

HDL-cholesterol:

Obvod pása:

Triglyceridy v sére

Glukóza v sére:

Krvný tlak:

Obvod plus ďalšie dve z kritérií vedú k dia-
gnóze (podľa WHO = World Health Organi-
sation)

Muž Žena

Štúdia hodnotiaca program úpravy látkovej výmeny metabolic 
balance®
Kritéria pre diagnózu Metabo-
lického Syndrómu
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Účastníci dodržovali
1–2 pravidlá. Doporučenia 
nasledovali len málo.

Účastníci dodržovali
3–4 pravidiel. Držali sa len
niekoľkých doporučení.

Účastníci dodržovali
5–6 pravidiel. Zhruba
sa držali doporučení.

Účastníci dodržovali
7–8 pravidiel. Držali sa 
presne až exaktne 
doporučení.

východiskovej hmot-
nosti

Čím exaktnejšie sa účastníci držali pravidiel a doporučení programu, tým úspešnejšia bola ich 
redukcia hmotnosti.

východiskovej hmot-
nosti

východiskovej hmot-
nosti

východiskovej hmot-
nosti

Štúdia hodnotiaca program úpravy látkovej vý-
meny metabolic balance®
Redukcia hmotnosti v porovnaní s východiskovou 
hmotnosťou
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Internacionálne odporučenia pre dlhodobý úspech dobrého 
a efektívneho programu pre redukciu hmotnosti.

účastníkov znížia svoju 
východiskovú hmotnosť 
viac ako o 5% a udržia si ju 
minimálne 1 rok.

účastníkov znížia svoju 
východiskovú hmotnosť
viac ako o 5% a udržia si ju 
minimálne 1 rok.

Štúdia hodnotiaca program úpravy látkovej výmeny metabolic 
balance®
Redukcia hmotnosti v porovnaní s požiadavkami na dlhodobo úspešný program 
pre redukciu hmotnosti
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Posúdenie kvality života účastníkov
12 mesiacov po začatí programu metabolic balance®

Posúdenie kvality života účastníkov 
pred metabolic balance®

Som spokojný s mojou kvalitou života spojenou so zdravotným stavom

Moja kvalita života spojená so zdravotným stavom je obmedzená

Moja kvalita života spojená so zdravotným stavom je výrazne obmedzená

Štúdia hodnotiaca program úpravy látkovej výmeny metabolic 
balance®
Kvalita života podmienená zdravím:



www.metabolic-balance.com

© metabolic balance GmbH

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

Silné pozitívne zmeny

Stredné zmeny

Slabé zmenyPsychické zdravie

Bolesť

Fyzické zdravie

Štúdia hodnotiaca program úpravy látkovej výmeny metabolic 
balance®
Posúdenie účastníkov programu ich kvalitu života zo zdravotného hľadiska, v 
súvislosti s ich osobnými cieľmi za obdobie jedného roka
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