Managersko življenjsko
zavarovanje

Managersko
zavarovanje
Zaposleni so nedvomno največji kapital podjetja, saj s svojim kakovostnim delom vplivajo
na njegovo uspešnost. Samo delo v podjetju pa je pogostokrat povezano tako z visoko
stopnjo odgovornosti kot s stresom.
Stres na delovnem mestu je po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu druga
najpogostejša težava, ki lahko doleti vsakega zaposlenega. Nevaren je zato, ker močno vpliva na pojav
t.i. managerskih bolezni, kot so srčno-žilna in rakava obolenja ter kapi. Še posebej pa so zanje dovzetni
ključni delavci, managerji in samostojni podjetniki.
Z Managerskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava vam nudimo odlično priložnost, da poskrbite za
primerne preventivne ukrepe ter tako kvalitetno zavarujete svoje ključne zaposlene in podjetje samo.

Enoletno Managersko življenjsko zavarovanje
VARČEVANJE

DODATNO NEZGODNO
ZAVAROVANJE

Kaj je enoletno Managersko zavarovanje?

Enoletno Managersko zavarovanje vam nudi:

Je zavarovanje za primer smrti z možnostjo priključitve
dodatnih nezgodnih kritij ter izplačilom privarčevanih
sredstev po enem letu.

• Zaščito izpada dohodka za podjetje v primeru nezgode
ali smrti zavarovanca.
• Varnost upravičenca v primeru smrti zavarovanca.
• Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode.
• Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti
zavarovanca v prometni nesreči.
• Izplačilo privarčevanih sredstev po enem letu sklenitve
police, v kolikor ni nastal zavarovalni primer.
• Možnost fleksibilne izbire kritij in njihovih višin glede na
vaše želje in potrebe v zavarovalnem obdobju.
• Začasno kritje pred pričetkom zavarovanja.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Vsem ključnim kadrom v podjetju, samostojnim
podjetnikom, samozaposlenim in vsem, ki so zaradi
opravljanja dela dnevno izpostavljeni večjim tveganjem za
nastanek bodisi nezgodnega primera ali smrti.
Primerno je predvsem za tiste, ki zaradi fleksibilne narave
delovnega mesta niso naklonjeni večletnemu zavarovanju.
Zavarovanje za svoje ključne zaposlene vedno sklene
podjetje.

Informativni izračun*:
Izbrana kritja
Zavarovalna
vsota za smrt

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt v
prometni nesreči

Zavarovalna
vsota za
nezgodno
invalidnost*

Dnevna
odškodnina

Izplačilo ob
poteku

50.000

30.000

30.000

100.000

30

5.000

Mesečna
premija

510,42

* Pristopna starost: 40 let, trajanje zavarovanja 1 leto.									
* Progresivno izplačilo invalidnosti.

(v EUR)

Značilnosti enoletnega Managerskega zavarovanja
Pristopna starost
zavarovane osebe

Od 18 do 70 let.

Zavarovalec

Pravna oseba ali fizična oseba.

Zavarovalna doba

1 leto

Zavarovalna vsota

• Minimalna zavarovalna vsota za potek zavarovanja je 700 EUR, zavarovalna vsota za smrt
mora biti vsaj 50 % višja od zavarovalne vsote za potek zavarovanja.
• Navzgor zavarovalna vsota ni omejena.

Plačilo premije

Mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Način plačevanja premije

Račun pravne osebe, UPN, direktna obremenitev.

Izplačila

• V primeru smrti zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalna vsota za smrt.
• Izplačilo izbrane zavarovalne vsote po poteku enega leta.

Dodatna zavarovanja

Dodatno nezgodno zavarovanje.

Prednosti enoletnega Managerskega
zavarovanja:

Davčni vidik enoletnega Managerskega
zavarovanja:

•
•
•
•
•

Zakon o dohodnini določa, da je prihodek iz naslova
življenjskega zavarovanja, ki zapade v izplačilo pred
potekom 10 let, obdavčen, v kolikor izplačilo zavarovanja
presega vplačilo.

Izplačilo izbrane zavarovalne vsote po enem letu.
Potrebam prilagojena prosta izbira kritij.
Nizke premije za visoka kritja.
Zavarovalna vsota za smrt navzgor ni omejena.
Izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti ni
obdavčeno.
• Ohranjanje finančne in socialne varnosti vseh, ki so
odvisni od prihodkov vašega podjetja.

Za Managersko zavarovanje, sklenjeno za dobo, krajšo
od 10 let, je obvezno plačilo 8,5-odstotnega davka od
prometa zavarovalnih poslov.

Večletno Managersko življenjsko zavarovanje
VARČEVANJE

DODATNO
NEZGODNO
ZAVAROVANJE

ZAVAROVANJE
DODATNO ZAVAROVANJE
ZA HUJŠE BOLEZNI
Z VEČKRATNIM
IZPLAČILOM

Kaj je večletno Managersko zavarovanje?

Večletno Managersko zavarovanje vam nudi:

Večletno Managersko zavarovanje je naložbeno
zavarovanje z dinamičnim upravljanjem sredstev ter
z možnostjo priključitve kritij za smrt, dodatnega
zavarovanja za hujše bolezni z večkratnim izplačilom in
dodatnih kritij nezgodnega zavarovanja.
Omogoča možnost uveljavljanja izvedbe managerske
nutrifit analize (DNK), v primeru priključenega
dodatnega nezgodnega zavarovanja.

• Zaščito izpada dohodka za podjetje v primeru nezgode
ali smrti zavarovanca.
• Varnost najbližjih v primeru smrti.
• Izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujših bolezni z
večkratnim izplačilom.
• Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode.
• Izplačevanje mesečne nezgodne rente, če je nastal
nezgodni dogodek, ki ima za posledico 30 ali več
odstotno nezgodno invalidnost oziroma 50 ali več
odstotno nezgodno invalidnost.
• Možnost uveljavljanja izvedbe managerske
nutrigenetske analize.

Prilagodljivost večletnega Managerskega
zavarovanja:
• Med trajanjem zavarovanja lahko spremenite
upravičence.
• Po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja lahko
zvišate ali znižate zavarovalno premijo, dobo ali vsoto.
• Kadarkoli lahko vplačate dodatno varčevalno premijo
kot enkratno vplačilo.
• Kadarkoli v zavarovalnem obdobju lahko spremenite
naložbeni cilj za bodoče premije.
• V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti
lahko po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja
uveljavite:
• pravico do mirovanja plačevanja zavarovalne
premije,
• izplačilo predujma v višini do 80 % vrednosti
imetja po polici, pri čemer zavarovanje ostane v
veljavi.

Omogočite
svojim zaposlenim in
podjetju varno ter
stabilno poslovanje

Značilnosti večletnega Managerskega zavarovanja*
Pristopna starost zavarovane osebe

•

Zavarovalec

Pravna ali fizična oseba.

Zavarovalna doba

Od 5 do 25 let.
•

Zavarovalna vsota

•

Od 15 do 70 let.

10% skupne predvidene vplačane premije, kadar je izbrano večletno
Managersko zavarovanje z varčevalno komponento.
Neomejena s kritjem za smrt v primeru izbire večletnega Managerskega
zavarovanja z zavarovalno komponento.

Plačilo premije

•

Mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Premija

•
•

Mesečna premija najmanj 29 EUR pri zavarovanju z varčevalno komponento.
Minimalni obrok premije 5 EUR pri zavarovanju z zavarovalno komponento s
kritjem za smrt.

•

Zavarovanje z varčevalno komponento:
1. ob poteku zavarovalne dobe se izplača vrednost imetja po polici.
2. v primeru smrti se izplača zavarovalna vsota za smrt oziroma vrednost
imetja po polici, če je le-to višje.
Zavarovanje z zavarovalno komponento s kritjem za smrt: v primeru smrti vam
izplačamo dogovorjeno zavarovalno vsoto za smrt.
V primeru priključenega dodatnega zavarovanja za hujše bolezni z večkratnim
izplačilom: izplačamo zavarovalno vsoto za nastanek hujše bolezni (za eno
bolezen iz vsake skupine)

Izplačila

•
•

Dodatna zavarovanja

•
•

Dodatno nezgodno zavarovanje.
Dodatno zavarovanje za hujše bolezni z večkratnim izplačilom.

*Podatki so odvisni od izbranega zavarovanja.

1. Managersko zavarovanje z varčevalno komponento
Podjetja ali posamezniki lahko v okviru večletnega Managerskega zavarovanja izberejo le
varčevalno komponento, h kateri imajo možnost priključiti tudi nezgodno zavarovanje.
Z varčevanjem lahko podjetje stimulira zaposlenega k večji pripadnosti in prizadevnosti za dosego skupnih ciljev s tem, da
mu ponudi možnost izplačila privarčevanih sredstev po dobi varčevanja. Lahko pa sredstva enostavno nalaga, le-ta pa se po
poteku zavarovanja izplačajo podjetju, medtem ko je vaš ključni zaposleni v tem obdobju zavarovan za primer nezgode.

Sistem aktivnega upravljanja imetja:
Naložbena politika sredstva vsake posamezne police, namenjene
nalaganju, razporeja s pomočjo posebnega sistema dinamičnega
upravljanja (matematični algoritem) med skladoma DWS Garant 80
Dynamic ter ZM Garant in skrbi za to, da so sredstva, namenjena
nalaganju, v ustrezni meri razporejena v naložbe, ki v vsakem danem
trenutku zagotavljajo najbolj donosne in zanesljive donose.

Prvo pravo
aktivno
upravljanje vašega
imetja

Prikaz gibanja sredstev
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Opozorilo:
*MSCI World TR index (€) (1) ne predstavlja merila za (sklad) zgornje zasnove, (2) služi le za ponazoritev naložbene komponente sklada DWS Garant 80 Dynamic in (3) služi
le za ponazoritev. Dejanske naložbe komponente, ki se uporablja v obstoječih CPPI konceptih, na katerih temeljijo produkti DWS, se lahko zelo razlikujejo.
**S CPPI koncepti, ki temeljijo na strategiji ohranjanja vrednosti, obstaja možnost za blokado gotovine, ki bi prislila upravljalce sklada v trajno zmanjšanje izpostavljenosti
v tvegane naložbe. V takem primeru se vsa sredstva nalagajo v nerizično komponento zaradi ohranjanja garancije za ohranitev vrednosti kapitala. Pretekli donosi niso
jamstvo, niti garancija za bodoče donose.
Prosimo, upoštevajte, da je informacijska vrednost rezultatov, ki temeljijo na zgodovinskih simulacijah, omejena. Predstavljeni rezultati ne predstavljajo rezultatov
dejanskega trgovanja z naložbami vlagateljev, ampak so bili definirani na podlagi določenih kriterijev. Ne dajemo nikakršnih zagotovil, da bodo zavarovalci dosegali donose
ali izgube v skladu s predstavljenimi številkami. Pri izračunu za prikaz gibanja sredstev je uporabljena 4 % letna donosnost sklada z zajamčenim donosom. Prihodnji donosi se
lahko razlikujejo od preteklih.

Informativni izračun*:
Mesečna premija

Vsota vplačanih
premij

Naložbeni cilj

100

18.000

100%

*Pristopna starost v letu 2014: 40 let, zavarovalna doba 15 let

Imetje ob poteku ob predvideni povprečni
donosnosti skladov
5%

7%

10 %

22.036

25.593

32.204
(v EUR)

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Podjetja in posamezniki se zavedajo, da so ključni kadri pomemben člen nemotenega in
učinkovitega poslovanja. Z naravo dela ključnega kadra je povezano visoko tveganje za
nastanek nezgodnih primerov tako v službi kot doma. Velika je nevarnost udeležbe v prometni
nesreči, ki ima lahko za posledico smrt ali invalidnost, v vsakem primeru pa daljšo odsotnost
z dela.
V Zavarovalnici Sava smo prav zato prilagodili nezgodno zavarovanje povečanim rizikom, ki so jim izpostavljeni ključni
zaposleni v podjetju, samostojni podjetniki ter samozaposleni z izbranimi kritji, ki omogočajo podjetju nemoteno poslovanje
v času izpada oz. odsotnosti ključnega kadra. V primeru smrti lahko podjetje poskrbi tudi za svojce zaposlenega in jim tako
nekoliko olajša nenadomestljivo izgubo.

Zavarujete se lahko za:
PRIMER NEZGODNE SMRTI
Zavarovalnica Sava upravičencem izplača zavarovalno
vsoto iz naslova življenjskega zavarovanja in zavarovalno
vsoto iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

MESEČNA NEZGODNA RENTA
V ponudbi dodatnega nezgodnega zavarovanja
Zavarovalnice Sava lahko izberete mesečno nezgodno
rento.
Mesečno nezgodno rento v višini 500 ali 1.000
evrov vam lahko izplačamo že v primeru:

PRIMER NEZGODNE SMRTI V PROMETNI
NESREČI

•
•

Zavarovanju lahko priključite dodatno zavarovanje v
primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči.
Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno
smrt.

Obdobje izplačila rente lahko poljubno izberete in
sicer na 5, 10 ali 20 let.

PRIMER INVALIDNOSTI
Izplača se ustrezen odstotek zavarovalne vsote za trajno
invalidnost.

PRIMER DNEVNE ODŠKODNINE
V primeru nesposobnosti za delo kot posledica nezgode
se izplača dogovorjeni znesek za dnevno nadomestilo od
dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega
dneva trajanja aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali v
zdravstveni ustanovi.

PRIMER BOLNIŠNIČNEGA DNEVA
V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici kot
posledica nezgode se izplača nadomestilo za čas bivanja v
bolnišnici (število prenočitev).
Nezgodno zavarovanje se doplača. Izbirate lahko med
različnimi zavarovalnimi vsotami za primer invalidnosti,
nezgodne smrti, bolnišnični dan in dnevno odškodnino.
Višina premije ni odvisna od vašega spola ali starosti ob
sklenitvi zavarovanja, temveč od višine zavarovalne vsote,
ki jo boste izbrali.

30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.

Nezgodno rento lahko priključite že za 0,82 evra na
mesec, višina zavarovalne premije pa je odvisna od
vaše izbire in je prilagojena vašim potrebam in željam.
Neizplačane mesečne nezgodne rente so v primeru smrti
predmet dedovanja.

Mesečna
nezgodna renta
z dobo izplačevanja
do 20 let že
od 30-odstotne
invalidnosti
naprej
Če k Managerskemu življenjskemu zavarovanju z
varčevalno komponento priključite dodatno nezgodno
zavarovanje, vam pripada možnost uveljavljanja izvedbe
osebne genetske analize.

MANAGERSKA NUTRIFIT ANALIZA
V Zavarovalnici Sava zavarovancem omogočamo izvedbo Managerske nutrifit
analize, ki je posebej pripravljena in oblikovana samo za naše zavarovance.
Preventivna Managerska nutrifit analiza vključuje analizo posameznikovega
biološkega vzorca, ki ga pridobimo iz vzorca sline. Metoda temelji na
znanstvenih odkritjih s področja nutrigenetike in omogoča prenos informacij v
vsakdanje življenje. Na osnovi več kot 30 analiz, izdelanih s pomočjo genetikov
in prehranskih strokovnjakov, pridobite nova spoznanja o funkcijah in procesih
v vašem telesu.

Z nezgodnim
zavarovanjem
do managerske
nutrifit analize

Strokovnjaki vam na osnovi vašega genetskega zapisa izdelajo osebno prilagojeno
priporočilo, kako bi bilo dobro zasnovati življenjski slog, načrtovati prehrano in
telesno vadbo. Priporočila vam lahko pomagajo k pozitivnim spremembam na
različnih področjih vašega življenja.
Preventivno Managersko nutrifit analizo priporočamo vsem, ki želite:
• znižati nivo stresa,
• zvišati nivo energije,
• povečati vitalnost,
• izboljšati svojo fizično pripravljenost,
• doseči optimalno počutje,
• zdrav in mladosten videz,
• optimizirati telesno vadbo,
• izboljšati svoje zdravje.

Več o Managerski nutrifit analizi lahko preberete na spletni strani zav-sava.si ali v nadaljevanju prodajne mape.
Managersko nutrifit analizo lahko zavarovanec opravi enkrat v zavarovalnem obdobju, po preteku dveh let trajanja in
plačevanja dodatnega nezgodnega zavarovanja priključenega k Managerskemu zavarovanju z varčevalno komponento.

2. Managersko zavarovanje z zavarovalno komponento
K varčevalnemu delu večletnega Managerskega
zavarovanja lahko po izjemno ugodnih pogojih priključite
še zavarovalni del z možnostjo neomejenih kritij:

Kritje
za primer smrti
in hujše bolezni
z večkratnim
izplačilom

• v primeru smrti,
• iz naslova dodatnega zavarovanja za hujše bolezni z
večkratnim izplačilom.

Informativni izračun:
Pristopna starost

Zavarovalna doba

Zavarovalna vsota za smrt

Mesečna premija

40 let

15 let

200.000

41,54

50 let

10 let

100.000

40,41
(v EUR)

ZAVAROVANJE ZA HUJŠE BOLEZNI Z VEČKRATNIM IZPLAČILOM
Zavarovalnica Sava vas zavaruje za 23 bolezni sodobne dobe. Vam in vašim otrokom želimo zagotoviti varne trenutke tudi takrat, ko bi vam zdravje lahko bilo manj naklonjeno.
Ob sklenitvi večletnega Managerskega zavarovanja vam omogočamo tudi priključitev dodatnega zavarovanja za primer
nastanka 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom celotne zavarovalne vsote. Zavarovalna vsota se lahko za zavarovanca
izplača največ šestkrat in sicer iz vsake posamezne skupine bolezni, največ za eno hujšo bolezen. Dodatno zavarovanje za
hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko sklenejo zdrave osebe od 15. do 60. leta starosti.

BOLEZNI/SKUPINE

A

B

C

D

E

F

G

Rak
Srčni infarkt
Operacija obvoda koronarnih arterij (by-pass)
Operacija srčnih zaklopk
Operacija aorte
Možganska kap
Alzheimerjeva bolezen in druge organske demence
Parkinsonova bolezen
Benigni možganski tumor
Paraliza
Multipla skleroza
Izguba govora
Kronična ledvična odpoved
Presaditev večjega organa
Aplastična anemija
Končna jetrna odpoved
Huda poškodba glave
Večje opekline
Izguba okončin
Slepota
Gluhost
Infekcijski meningitis
Encefalitis
23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom za odrasle

11 hujših bolezni za vse otroke zavarovanca (skupina G)

Višino zavarovalne vsote za primer hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko poljubno izberete, saj je le-ta neodvisna od
višine zavarovalne vsote za primer smrti.
V primeru prvega izplačila zavarovalne vsote za zavarovanca prenehate s plačevanjem zavarovalne premije za dodatno
zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom, pri čemer pa zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin in za
otroke ostane v veljavi. V kolikor se zgodi, da za hujšo boleznijo zbolite večkrat, vsakič znova poskrbimo za vašo socialno
varnost.
Zavarovanje vključuje tudi jamstvo za primer prvega nastanka ene od 11 hujših bolezni (glejte bolezni, ki so označene
v skupini G), za vse biološke in posvojene otroke zavarovanca, do dopolnjenega 18. leta starosti v višini 25-odstotne
zavarovalne vsote za primer hujših bolezni z večkratnim izplačilom, vendar ne več kot 10.000 evrov.

MANAGERSKA NUTRIFIT ANALIZA
Managerska nutrifit analiza vključuje analizo posameznikovega biološkega vzorca, ki ga pridobimo iz vzorca sline. S pomočjo genetikov in prehranskih
strokovnjakov tako pridobimo nova spoznanja o funkcijah in procesih v vašem telesu in vam pripravimo ustrezna priporočila za boljše počutje in zdravje.
Ljudje imamo namreč specifične prehranske potrebe, ki so odvisne predvsem od naših genov oziroma genetskega zapisa. Na osnovi vašega genetskega
zapisa prejmete osebno prilagojena priporočila glede življenjskega sloga, prehrane in telesne vadbe, ki vam pomagajo na različnih življenjskih področjih.
Managerska nutrifit analiza vam omogoča, da ob upoštevanju priporočil izboljšate svoje zdravje, počutje in nivo energije, saj so slednja prilagojena
vašim predispozicijam. Preventivna analiza GenePlanet temelji na znanstvenih odkritjih s področja nutrigenetike in omogoča prenos informacij v
vsakdanje življenje.
Managerska nutrifit analiza predstavlja prilagojen načrt prehrane in življenjskega sloga, ki ga po zaključeni analizi prejmete v obliki personaliziranega
priročnika.
Managerska nutrifit analiza zajema:
• Več kot 30 analiz, vključenih v 8 poglavij
• Svetovanje o prehrani in telesni vadbi na podlagi rezultatov analize
• Personalizirane smernice o življenjskem slogu, prehrani, treningu in presnovi
• Seznam vseh znanstvenih raziskav, na katerih temelji analiza
• Seznam vseh analiziranih biomarkerjev in njihovih funkcij
Posamezna analiza vsebuje:
• Razlago analize
• Barvno predstavljen genetski rezultat
• Razlago genetskega rezultata
• Individualizirana priporočila, prilagojena glede na genetski rezultat
• Dodatne zanimivosti in informacije
• Grafe in podatke o dednostnem deležu

Managersko nutrifit analizo priporočamo:
• Vsem, ki želijo znižati nivo stresa
• Za zvišanje nivoja energije
• Za večjo vitalnost in lepoto
• Za boljšo fizično pripravljenost
• Za optimalno počutje
• Za zdrav in mladosten videz
• Za optimizacijo vadbe
• Za izboljšanje zdravja

Managerska nutrifit analiza predstavlja obsežen vodnik, ki posamezniku razkrije, katera hranila so zanj, glede na njegov genetski zapis, najbolj primerna,
pri čemer vsa področja obravnava celostno. Posameznik torej spozna osebne potrebe, ki mu jih narekujejo predispozicije, kar mu omogoči vzpostavitev
optimalne prehrane in življenjskega sloga ter pomaga k boljšemu zdravju in počutju ter h kvalitetnejšemu življenju.
Managerska nutrifit analiza vsebuje več kot 30 analiz, vključenih v 8 poglavij, ki tematsko zajemajo ključne elemente prehrane in življenjskega sloga:
1. Pot do vaše idealne telesne teže zajema odziv na nasičene maščobe, odziv na mononenasičene maščobe, odziv na polinenasičene maščobe, odziv na
ogljikove hidrate in vaš tip diete.
2. Vpliv na vašo presnovo in zdravje zajema analizo HDL (dobrega) holesterola, LDL (slabega) holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja.
3. Katere vitamine in minerale potrebuje vaše telo? Vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, vitamin D, železo, natrij (sol) in analizo kostne gostote.
4. Pomembni vplivi na vaše prehranske navade zajemajo vnos sladkih priboljškov, nenasitnost in lakoto, zaznavanje sladkega okusa in zaznavanje
grenkega okusa.
5. Učinkovitost vaše presnove zajema analizo presnove alkohola, kofeina in laktoze.
6. Razstrupljanje in antioksidanti predstavljajo pomen selena, vitamin E in vašo izpostavljenost oksidativnemu stresu.
7. Šport in rekreacija zajema vašo mišično strukturo, trening za moč (moški), vzdržljivostni trening (ženske) in ahilovo peto.
8. Odvisnosti in staranje analizira nikotinska odvisnost, alkoholno odvisnost in biološko staranje.
Nekaj tematskih področij, ki jih pokriva Managerska nutrifit analiza:
NIVO STRESA IN ENERGIJE: Prilagodite življenjski slog vašim predispozicijam
S pomočjo Managerske nutrifit analize boste izvedeli več o potrebah vašega telesa po vitaminih in mineralih. S pomočjo personaliziranih priporočil
boste zvišali nivo energije in znižali nivo stresa, kar vam bo pomagalo k dobremu počutju in večji učinkovitosti na vašem delovnem mestu.
Istočasno boste spoznali ukrepe, ki vam bodo pomagali preprečiti škodljive vplive iz okolja:
•
•
•
•
•
•

stres
nivo antioksidantov
potrebe po vitaminih
potrebe po mineralih
biološko staranje
in mnogo več ...

PREHRANA: Prilagodite prehrano potrebam vašega telesa
Značilnosti naše presnove so v veliki meri odvisne od naših predispozicij. To pomeni, da vsak posameznik enaka hranila uporabi nekoliko drugače. Način,
na katerega naše telo uporabi maščobne kisline, ogljikove hidrate, vitamine in minerale, je zato v veliki meri odvisen od našega genetskega zapisa.
Na osnovi analize boste našli odgovore glede uravnavanja telesne teže, odziva na različna hranila in kakšna hrana vam pravzaprav ustreza, vključujoč:
•
•
•
•
•
•

tveganje za prekomerno težo
odziv na ogljikove hidrate
odziv na maščobe
presnova laktoze
tip diete
in mnogo več ...

FIZIČNA AKTIVNOST: Prilagodite vaše aktivnosti značilnostim vašega telesa
Vaše predispozicije določajo pri katerih aktivnostih se bolje odrežete, kakor tudi v kolikšni meri bi bilo priporočljivo, da ste aktivni. Telesna aktivnost je
vsekakor vsesplošno zdrava, izrednega pomena pa je pri osebah z nizko kostno gostoto, povišanim holesterolom in krvnim sladkorjem.
•
•
•
•
•

mišična struktura
kostna gostota
holesterol
krvni sladkor
in mnogo več ...
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