
Oferta współpracy
W zakresie dietetyki, masażu, rehabilitacji oraz treningów 

personalnych 



„Odnajdź siebie w nowym ciele”
Jesteśmy pasjonatami zdrowego trybu życia.  

Dzięki zbilansowanemu odżywianiu, aktywności fizycznej oraz 
odpowiedniej regeneracji ciała pomagamy naszym podopiecznym 

poprawić ich samopoczucie oraz osiągnąć ich cele.



Paulina Kawalec
Jestem studentką dietetyki.  
Od 2015 roku pracuję jako trener 
personalny i specjalista ds. 
odżywiania. Prowadzę swoją 
poradnię żywienia i pomagam 
ludziom osiągać ich cel.  
Sportem i dietetyką zaczęłam 
interesować się już wcześniej. Cała 
moja przygoda rozpoczęła się od 
tego, że sama postanowiłam 
schudnąć i... UDAŁO SIĘ! 
Pozbyłam się około 20 kilogramów 
– ja dałam radę, więc dlaczego Ty 
masz nie dać rady? Chętnie Ci 
pomogę w realizacji Twoich 
założeń!  



Kilka przemian moich 
podopiecznych



Moja metamorfoza 

Takie efekty osiągnęłam dzięki odpowiednio dobranej 
diecie i aktywności fizycznej.  

Dieta to PODSTAWA w procesie zmiany sylwetki.



Mateusz KawalecAbsolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie na kierunku Rehabilitacja 
ruchowa. 
  
Magister fizjoterapii ze specjalizacją 
odnowa biologiczna, trener 
przygotowania motorycznego. 
Uczestnik wielu kursów i szkoleń. 
  
Pasjonat terapii manualnej, masażu, 
amator sportu. 
  
„W swojej pracy wykorzystuję wiele 
metod z zakresu fizjoterapii i treningu. 
Takie połączenie daje mi ogromne 
możliwości w pracy z pacjentem oraz 
zawodnikami różnych dyscyplin 
sportowych.”



Cennik rehabilitacji i 
masażu oraz dietetyki w 

gabinecie Activ-Med



Rehabilitacja 
i masaż



WIZYTA REHABILITACJI (ok. 60 min) - 70 zł 

Wizyta rozpoczyna się wywiadem z pacjentem, na którym ustalamy problem, z 
którym pacjent przychodzi do gabinetu. Omawiane zostają objawy, przyczyna, czas 
trwania bólu oraz zbierane zostają informacje odnośnie stanu zdrowia pacjenta i 
ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu.  

Na wizycie stosujemy skuteczne metody  z zakresu fizjoterapii,  które dobieramy 
indywidualnie do stanu pacjenta. Celem wizyty jest jak najszybsze przywrócenie 
osoby do pełnej sprawności, zlikwidowanie bólu, napięć i przyczyny dolegliwości.  

Metody, którymi pracujemy to: 
- Terapia manualna 
- Metoda PNF 
- Dry needling- suche igłowanie (akupunktura) 
- Pinoterapia 
- Drenaż limfatyczny 
- Masaż tkanek głębokich 
- Manipulacje krótkodźwigniowe (HVLA) 
- Terapia narzędziami KAT 
- Terapia według. Dr. J. Cyriax’a  
- Fizykoterapia- elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, pole magnetyczne/  
- Kinesiology taping



MASAŻ KLASYCZNY/RELAKSACYJNY CAŁEGO CIAŁA (ok. 60 min) - 
60 zł 

MASAŻ KLASYCZNY/RELAKSACYJNY CZĘŚCIOWY – wybrana część 
ciała (ok. 30 min) - 40 zł 

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ – ok. 30 min/ok. 60 min – 40 zł/ 60 zł 

Masaż to doskonała forma relaksu. Wykonywane techniki działają uspokajająco na 
ciało, odprężająco na układ nerwowy oraz łagodząco na układ mięśniowy. Masaż 
doskonale niweluje objawy stresu i uczucie zmęczenia. 

Masaż bańką chińską- Doskonały zabieg na poprawę kondycji skóry. Masaż działa 
ujędrniająco na ciało, wywołując silne przekrwienie skóry oraz rozbijając tkankę 
tłuszczową. Świetny zabieg antycellulitowy. 



Dietetyka



OFERTA PORADNIA ŻYWIENIA  

*ceny dla małżeństw/par obowiązują gdy: 
-jadłospisy są takie same pod względem posiłków a różnią się tylko kalorycznością diety  

-wizyty kontrolne przeprowadzane są wspólnie  

Istnieje możliwość wykupienia kilku miesięcy współpracy z góry, wtedy cena jest niższa. 

DIETA PODSTAWOWA DIETA ROZSZERZONA DIETA SPECJALNA (W 
chorobach, wegańska, dla 

sportowców itp.)
Obejmuje: 

-pierwszą wizytę, na której 
robimy szczegółowy wywiad i 
pomiary ciała 
-opiekę dietetyczną przez 
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-wizyty kontrolne co dwa 
tygodnie, na których 
dokonujemy ponownych 
pomiarów ciała, oraz 
korygujemy zalecenia 
dietetyczne (jeśli jest taka 
potrzeba) 
-prosty plan żywieniowy 

Obejmuje: 

-pierwszą wizytę, na której 
robimy szczegółowy wywiad i 
pomiary ciała 
-opiekę dietetyczną przez 
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-wizyty kontrolne co dwa 
tygodnie, na których 
dokonujemy ponownych 
pomiarów ciała, oraz 
korygujemy zalecenia 
dietetyczne (jeśli jest taka 
potrzeba) 
-urozmaicony plan żywieniowy 
z jadłospisem na każdy dzień 
tygodnia, z przepisem do 
każdego posiłku i listą zakupów 
oraz z dostosowaną do 
zapotrzebowania ilością 
witamin i składników 
mineralnych

Obejmuje: 

-pierwszą wizytę, na której 
robimy szczegółowy wywiad i 
pomiary ciała 
-opiekę dietetyczną przez 
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-wizyty kontrolne co dwa 
tygodnie, na których 
dokonujemy ponownych 
pomiarów ciała, oraz 
korygujemy zalecenia 
dietetyczne (jeśli jest taka 
potrzeba) 
-urozmaicony plan żywieniowy 
z jadłospisem na każdy dzień 
tygodnia, z przepisem do 
każdego posiłku i listą zakupów 
oraz z dostosowaną do 
zapotrzebowania ilością 
witamin i składników 
mineralnych 
-plan żywieniowy dostosowany 
pod specjalne preferencje 
żywieniowe lub daną jednostkę 
chorobową 

Cena: 100 zł Cena: 160 zł Cena: 180 zł
Dla małżeństw/par: 160 zł Dla małżeństw/par: 250 zł Dla małżeństw/par: 300 zł



DODATKOWE USŁUGI 

- dodatkowa wizyta kontrolna – 20 zł 
- indywidualnie dobrane zalecenia dietetyczne (bez jadłospisu) + pierwsza 

wizyta - 60 zł 
- zakupy z dietetykiem – 50 zł (pół godziny)/80 zł (godzina) 
- przeprowadzenie pierwszej wizyty lub wizyty kontrolnej w domu klienta 

– 20 zł do każdej usługi 

PO PIERWSZYM MIESIĄCU WSPÓŁPRACY 

- opieka dietetyczna przez miesiąc, po zakończeniu pierwszego miesiąca 
współpracy (bez zmiany jadłospisu od podstaw) + wizyty kontrolne co 
dwa tygodnie – 60 zł (dla małżeństw/par 100 zł) 

- DIETA ROZSZERZONA - zmiana jadłospisu od podstaw po 
zakończeniu pierwszego miesiąca współpracy+ opieka dietetyczna przez 
miesiąc + wizyty kontrolne co dwa tygodnie – 140 zł (dla małżeństw/par 
220 zł)  

- DIETA SPECJALNA - zmiana jadłospisu od podstaw po zakończeniu 
pierwszego miesiąca współpracy+ opieka dietetyczna przez miesiąc + 
wizyty kontrolne co dwa tygodnie – 160 zł (dla małżeństw/par 250 zł)  



OFERTA KONSULTACJE ON LINE - DIETETYKA 

*ceny dla małżeństw/par obowiązują gdy -jadłospisy są takie same pod względem 
posiłków a różnią się tylko kalorycznością diety  

Istnieje możliwość wykupienia kilku miesięcy współpracy z góry, wtedy cena jest 
niższa. 

Jadłospis przygotowany jest na podstawie ankiety wypełnionej przez podopiecznego, 
którą wysyłam mailem. 

DIETA PODSTAWOWA DIETA ROZSZERZONA DIETA SPECJALNA (W 
chorobach, wegańska, dla 

sportowców itp.)
Obejmuje: 

-opiekę dietetyczną przez 
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-prosty plan żywieniowy 

Obejmuje: 

-opiekę dietetyczną przez 
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-urozmaicony plan żywieniowy 
z jadłospisem na każdy dzień 
tygodnia, z przepisem do 
każdego posiłku i listą zakupów 
oraz z dostosowaną do 
zapotrzebowania ilością 
witamin i składników 
mineralnych

Obejmuje: 

-opiekę dietetyczną przez  
miesiąc 
-monitorowanie postępów 
-kontakt mailowy 
-urozmaicony plan żywieniowy 
z jadłospisem na każdy dzień 
tygodnia, z przepisem do 
każdego posiłku i listą zakupów 
oraz z dostosowaną do 
zapotrzebowania ilością 
witamin i składników 
mineralnych 
-plan żywieniowy dostosowany 
pod specjalne preferencje 
żywieniowe lub daną jednostkę 
chorobową 

Cena: 80 zł Cena: 140 zł Cena: 160 zł
Dla małżeństw/par: 140 zł Dla małżeństw/par: 230 zł Dla małżeństw/par: 280 zł



DODATKOWE USŁUGI 

- indywidualne zalecenia dietetyczne (bez jadłospisu) – 40 zł 

PO PIERWSZYM MIESIĄCU WSPÓŁPRACY 

- opieka dietetyczna przez miesiąc po zakończeniu 
pierwszego miesiąca współpracy (bez zmiany jadłospisu od 
podstaw) – 40 zł (dla małżeństw/par 60 zł) 

- DIETA ROZSZERZONA - zmiana jadłospisu od 
podstaw po zakończeniu pierwszego miesiąca współpracy+ 
opieka dietetyczna przez miesiąc – 120 zł (dla małżeństw/par 
200 zł)  

- DIETA SPECJALNA - zmiana jadłospisu od podstaw po 
zakończeniu pierwszego miesiąca współpracy+ opieka 
dietetyczna przez miesiąc – 140 zł (dla małżeństw/par 230 zł)  



JAK WYGLĄDA JADŁOSPIS? - przykładowe fragmenty  

DIETA PODSTAWOWA 

Jadłospis zawiera tabelkę do komponowania posiłków podzieloną na 
białko, tłuszcze, węglowodany i białko-tłuszcze. Posiłki komponujemy 
sobie sami według moich wytycznych. Jadłospis nie zawiera przepisów 

ani propozycji posiłków.



DIETA ROZSZERZONA/SPECJALNA 

Urozmaicony plan żywieniowy z jadłospisem na każdy dzień tygodnia, z przepisem do 
każdego posiłku i listą zakupów. 

Cena obejmuje rozpisanie jednego tygodnia. Rozpisany tydzień powtarzamy przez 
miesiąc, po miesiącu możemy zmieniać cały jadłospis od podstaw lub kontynuować samo 
prowadzenie dietetyczne. Cena obejmuje zmianę maksymalnie pięciu posiłków w ciągu 
miesiąca, dlatego bardzo ważne jest dokładne określenie preferencji żywieniowych na 

pierwszej wizycie lub w ankiecie. W diecie specjalnej jadłospis jest dodatkowo 
dostosowany pod specjalne preferencje żywieniowe lub daną jednostkę chorobową.   

*istnieje opcja rozpisania czterech innych tygodni (miesiąca) – wtedy cena ulega zmianie. 



Zanim zaczniesz… 
Przeczytaj mój darmowy poradnik!  

Wystarczy, że napiszesz do mnie maila 
paulina.kawalec.activ.med@gmail.com

mailto:paulina.kawalec.activ.med@gmail.com


Plany treningowe



OFERTA PLANÓW TRENINGOWYCH ON LINE - Paulina 

Plan treningowy przygotowany jest na podstawie ankiety wypełnionej przez 
podopiecznego, którą wysyłam mailem.

PAKIET BRĄZOWY PAKIET SREBRNY PAKIET ZŁOTY 
-Współpraca miesięczna + 

plan treningowy 
-Monitorowanie postępów 

-Kontakt mailowy

-Współpraca dwumiesięczna 
+ plan treningowy 

-Monitorowanie postępów 
-Kontakt mailowy

-Współpraca trzymiesięczna 
+ plan treningowy 

-Monitorowanie postępów 
-Kontakt mailowy

Cena: 60 zł  
Do pakietu odżywiania: 40 zł

Cena: 100 zł 
Do pakietu odżywiania: 70 zł

Cena: 140 zł 
Do pakietu odżywiania: 110 zł

OFERTA PLANÓW TRENINGOWYCH ON LINE - Mateusz 
Przygotowanie motoryczne zawodników 

Trening medyczny 

Plan treningowy przygotowany jest na podstawie ankiety wypełnionej przez 
podopiecznego, którą wysyłam mailem.

PAKIET BRĄZOWY PAKIET SREBRNY PAKIET ZŁOTY 
-Współpraca miesięczna + 

plan treningowy 
-Monitorowanie postępów 

-Kontakt mailowy

-Współpraca dwumiesięczna 
+ plan treningowy 

-Monitorowanie postępów 
-Kontakt mailowy

-Współpraca trzymiesięczna 
+ plan treningowy 

-Monitorowanie postępów 
-Kontakt mailowy

Cena: 100 zł Cena: 180 zł Cena: 200 zł



Jeśli chcesz 
Rozpocząć skuteczne odchudzanie 
Poprawić wygląd swojej sylwetki 

Zadbać o swoje zdrowie  
Polepszyć swoje samopoczucie 

Usprawnić swoją kondycję 
Jesteśmy dla Ciebie! 

ul. Metalowców 36  
26-110 Skarżysko-Kamienna 

Specjalista ds. odżywiania 
Paulina Kawalec 
Tel. 505-734-982 

Mgr fizjoterapii  
Mateusz Kawalec 

Tel. 516-093-116 

www.activ-med.net 
activ-med@o2.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami, przekonaj się sam! 

http://www.activ-med.net
mailto:activ-med@o2.pl

