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GERÇEK BAZAL METABOLİZMA HIZI ÖLÇÜMÜ
Bazal Metabolizma hızı nedir ?
Bazal metabolizma hızınız 24 saat boyunca sizin hayati fonksiyonlarınızın devamı için yani iç
organlarınız kaslarınız ve tüm bedeniniz için gerekli olan enerji yani kalori miktarıdır.

Gerçek bazal metabolizma hızınızın ölçülmesi beslenme programınız için neden bu kadar
önemlidir ?
Bildiğiniz gibi size belli bir kalori değerinde beslenme programı / tıbbi beslenme tedavisi
planlanacaktır. Bu kalori değeri sizin Bazal Metabolizma Hızı’ nızdır. Eğer bir gün boyunca hayati
fonksiyonlarınız ve kaslarınız için gerekli olan kalori değeri yani Bazal Metabolizma Hızı’ nız bilinir ise
size hazırlanacak olan beslenme programında asla bu kalori değerinin altına düşülmez ve böylece
tüm program boyunca kas kaybı yaşamaz ve organ hasarı riski ile karşılaşmazsınız. Aslında sağlıklı
beslenme programının temelinde “Gerçek Bazal Metabolizma Hızı” nızın bilinmesi yatar.
Vücut analizi cihazları veya gelişmiş teknolojik cihazlar Bazal metabolizma hızınızı ölçmezler. Bu
cihazlar çeşitli formüllerle bazal metabolizma hızınızı matematiksel olarak hesaplarlar. Ne yazık ki
bu hesaplar bazen 400-500 kalorilik hatalara sebep olmakta, bu hatalarda sizin kilo verme hızınızın
düşmesine veya kas kaybederek verdiğiniz kiloları tekrar ve hatta fazlasıyla almanıza sebep
olmaktadır.
Günümüzde GERÇEK bazal metabolizma hızınızı ölçmenin en doğru yolu oksijen tüketiminizin
ölçülerek bazal metabolizma hızınızın bulunmasıdır. Merkezimizde kullanılan FİTMATE bazal
metabolizma ölçüm sistemi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan güvenilir bir “Gerçek Bazal
Metabolizma Hızı” ölçüm sistemidir.
Merkezimizde takibe başlayan tüm danışanlarımızın “Gerçek Bazal Metabolizma Hızı” ölçümü
yapılır. Avrupa da beslenme programı yazmanın gerekli kriteri olan “Gerçek Bazal Metabolizma Hızı”
ölçümü Adana’da ilk defa ve SADECE merkezimizde yapılmaktadır.

Ölçüm esnasında;
- 15 dakika boyunca yüzünüze hava kaçırmayacak şekilde bir maske takılır.
- Dikkat dağıtıcı olmayan ve hava sirkülâsyonu engellenmiş bir ortamda ölçüm
yapılır ve odaya sadece ölçüm yapılacak kişi alınır.
- En az 10 dakikalık bir istirahat sonrası teste başlanır.
- Ölçüm günü çay kahve ve asitli içecekler tüketmemeniz, ağır egzersiz
yapmamanız ve 2 saatlik açlık gereklidir.
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TANİTA BİO IMPEDANS CİHAZI İLE VÜCUT ANALİZİ
Total Vücut Analizinin yanında, Segmental (Bölümlendirilmiş) Analiz
yapabilen Profesyonel bir üründür. Kullanıcının 5 ayrı bölge için yağ / kas
durumu rahatça görülebilir. Cihazın çalışma prensibi Bio Impadance
Analisys’ dir, Kolların Bacakların ve Gövdenin Yağ Oranı Yağsız Kütle ve Kas
Ağırlığı bu şekilde analiz edilir.
Başlangıç Görüşmesi ve tüm takip görüşmelerinizde vücut analiziniz
yapılacaktır. Lütfen bu görüşmeye gelmeden önceki 24 saat içinde ağır
egzersiz yapmayınız ve alkol tüketmeyiniz. Son 2 saat içerisinde çay,
kahve ve kafeinli içecekler almayınız ve yemek yemeyiniz.

OKSİDATİF STRES ANALİZ PANELİ
Oksijen molekülleri yaşam için vazgeçilmez olmakla birlikte, besinlerin oksijen kullanılarak
enerjiye dönüşümü sırasında “serbest radikal” olarak bilinen ve son derece zararlı ara
ürünler oluşur.
İnsanların mevcut antioksidan savunma sistemi serbest radikallerin etkisini bazı
durumlarda tamamen önleyemez ve Oksidatif stres olarak adlandırılan durum
ortaya çıkar. Oksidatif stresin size zarar verdiği, hızlı yaşlandırdığı ve
metabolizmanızı bozarak pek çok hastalığa neden olduğu bilinmektedir.
Oksidatif stresin varlığı beslenme programınızın içeriğini belirgin
derecede değiştireceği için tüm danışanlarımıza “Oksidatif Stres İdrar
Tarama Testi” yapılır. Son çalışmalarla Oksidatif Stresin kilo vermede
direnç oluşturarak kilo vermenizi engellediği ve insülin direncine
sebep olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu test ile uzmanınız size
“Detoks” planlayıp planlamayacağına karar verebilecektir. Bu
test Adana’da sadece merkezimizde yapılabilmektedir.

ARM-BAND “METABOLİK HOLTER” YAŞAM TARZI ANALİZİ
Sizi izliyoruz… Armband Holter Sistemi ile tüm aktivitelerinizi görebilir,
hayatınızı planlayabilir ve yaşam tarzınızın size yeterliliğini
sorgulayabilirsiniz. Üzerindeki ısı sensörleri ile vücudunuzdaki ısı
değişikliklerini algılar, hareket sensörleri ile aktivite anını algılar ve
Amerika’da yalan makinesinde kullanılan stress sensörleri ile cilt stresini
ölçer. Böylece Armbandı taktığınız süre içerisinde tüm hareket yapınız
kontrol altında olur. Bilimsel literatüre uygun olarak geliştirilen ürün sizin
aktivitenizi kontrol altına almaktadır. Ne kadar süre uyuduğunuz, uzandığınız,
oturduğunuz, yürüdüğünüz, ne kadar süre yüksek aktivite yaptığınız yani ne kadar
süre ne yaptığınız tespit edilebilir. Bu şekilde hayat tarzınızı planlayabilir ve kilo
kontrolünde daha başarılı bir hale gelebilirsiniz.
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ANNE ÇOCUK DEPARTMANI
Merkezimiz Anne Çocuk Departmanı ekibinin verdiği
hizmetler;
Anne Beslenme Danışmanlığı ve Kilo Yönetimi
Gebe
Emziren
Bebek Beslenme Danışmanlığı ve Ebeveyn Eğitimi
(Bu danışmanlık hizmeti şehir dışındaki danışanlarımız için
online olarak da verilebilmektedir)

0-6 Aylık Bebek
Bebeklerde Ek Gıdaya Geçiş
BLW (Baby Led Weaning) (Bebeğin kendi kendini
besleme yöntemidir. Avantajları; Eğlencelidir, doğaldır,
bebek yiyecekleri öğrenir, sebzeleri sever, yiyeceklere
güvenir, çiğnemeyi öğrenir, el becerisi artar, obeziteyi
engeller, yemek yerken oyunlara ve hilelere gerek kalmaz,
bebek dışlanmamış olur, dışarda yemek yemek kolaylaşır,
ucuzdur...)

Çocuk Beslenme Danışmanlığı ve Kilo Yönetimi
Okul Öncesi Çocuk (1-6 yaş)
Okul Çağı Çocuk (6-12 yaş)
Adölesan Çağı (12-18 yaş)
Çocuk Hastalıklarında Beslenme Danışmanlığı
Çocukluk Çağı Obezitesi
Çocuklarda İnsülin Direncinde Beslenme Tedavisi
Çocuklarda Kolesterol ve Hipertansiyonda Beslenme Tedavisi
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TETKİK İSTEM FORMU

Not: Kan testi 8 saatlik açlık ile yapılmalıdır.

Vali Yolu Caddesi

Gazipaşa Blv.

0 322 454 55 99
0 554 676 54 06
info@uzmandiyetisyen.com
muzdairmak@gmail.com
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