
KURACJA VLCKD ACTIVE
JAK TO DZIAŁA? 

Produkt, który właśnie do Ciebie dotarł to wege-
tariańska kuracja stworzona w oparciu o medycz-
ny protokół VLCKD (Very Low Calorie Ketogenic 
Diet). Jej celem jest szybkie wprowadzenie Two-
jego ciała w stan ketozy, w którym podstawo-
wym paliwem dla komórek organizmu staje się 
tłuszcz. Jednocześnie odpowiednia podaż białka 
chroni mięśnie przed katabolizmem, a struktu-
ra diety jako postu ketogenicznego sprawia, że 
mimo niskiej kaloryczności, nie zmienia się Twój 
metabolizm podstawowy i zmniejsza się ryzyko 
tzw. efektu jojo. VLCKD to jeden z najskutecz-
niejszych, przebadanych sposobów na walkę 
z otyłością, redukcję tzw. tłuszczu trzewnego 
oraz retencji wody w organizmie. 

Kurację Keto LUV najlepiej stosować cyklicznie, 
aby w ten sposób zbudować elastyczność meta-
boliczną i uzyskać trwałe efekty. W zależności od 
Twojej strategii i planu, możesz ją stosować np. 
raz w miesiącu lub raz na kwartał.  Oto plany ku-
racji, które najlepiej się sprawdzają: 

Przedłużenie kuracji: Jeśli zależy Ci na lepszym efekcie  post 
można przedłużyć, stosując kolejną kurację (jedną po drugiej). 

Zalecamy wtedy zrobić między nimi 24-48 h przerwy, w których 
to wrócisz do zwyczajowej kaloryki, włączysz do posiłków węglo-
wodany albo skorzystasz z pełnowartościowej diety ketogenicznej 

lub low carb.  Każdą kurację można też przedłużyć o 2 dni, za 
pomocą zestawu KETO BOOST. Zalecamy stosować go bezpo-

średnio po zakończeniu 6-cio dniowej kuracji KETO LUV. 

Detox organizmu: Dla utrzymania efektów kuracji, odciążenia 
układu trawiennego i lepszego samopoczucia, możesz przeprowa-

dzać kurację KETO LUV raz w miesiącu. 

Cykliczne VLCKD: Aby wspomóc dietę odchudzającą i zyskać 
trwalsze efekty, polecamy zastosowanie dwóch kuracji w miesiącu 

w układzie 6 dni kuracji, 2 tygodnie zdrowej diety o lekkim defi-
cycie kalorycznym lub zgodnej z faktycznym zapotrzebowaniem, 

6 dni kuracji. 

Kuracja zawiera posiłki o precyzyjnie dobranej ka-
loryczności, proporcji oraz gramaturze składników, 
więc Ty nie musisz już niczego liczyć. Zaufaj diecie 
KETO LUV i nie dodawaj do niej innych pokarmów. 

      
          DLA KOGO JEST KURACJA 
          KETO LUV ACTIVE?
  
Kuracja ACTIVE powstała z myślą o osobach, któ-
re podczas postu zamierzają regularnie zażywać 
ruchu, co najmniej kilka razy w tygodniu. Zalecamy 
ją również osobom, które w czasie kuracji będą 
pracować fizycznie lub ich praca wymaga dużego 
wysiłku psychofizycznego.  

VLCKD ACTIVE

CO ZNAJDZIESZ W ZESTAWIE?

Przez najbliższe 6 dni produkty, które znajdziesz 
w kuracji KETO LUV ACTIVE, zastąpią Ci trady-
cyjne posiłki. Ich receptury zawierają mieszankę 
tłuszczów MCT, kwasów tłuszczowych omega 3 
i 6 oraz białek w takiej proporcji, by skutecznie 
wprowadzić Cię w stan ketozy, bez utraty masy 
mięśniowej i spowolnienia metabolizmu. Pro-
dukty w kuracji są wegetariańskie, nie zawierają 
aromatów, emulgatorów i innych polepszaczy, 
dlatego smakują inaczej, niż to, do czego jesteśmy 
przyzwyczajeni. 

KURACJA KETO LUV ACTIVE ZAWIERA: 

• 6 napojów z aronią
• 12 napojów z kakaowcem
• 12 zup (smaki: pomidor, burak, por,  cebula)
• 3 batony Keto Bar
• 3 Keto Snacki

Zupy i napoje są bardzo łatwe w przygotowaniu - 
wystarczy zalać je wodą. Dla lepszej konsystencji 
użyj blendera lub spieniacza do mleka. Nie zale-
waj zup i napojów wrzątkiem. Napoje można raz 
dziennie zmieszać z greckim jogurtem (90-100 
ml) lub jeść je łyżeczką w postaci proszku.

TWOJE DZIENNE MENU:

• I śniadanie: napój z kakaowcem
• II śniadanie: napój z aronią
• obiad: zupa ketogeniczna
• podwieczorek: napój z kakaowcem
• kolacja: zupa ketogeniczna

W zestawie znajdziesz również zdrowe przeką-
ski: 3 Keto Snacki i 3 batony Keto Bar. Zalecamy 
stosować je głównie jako przekąskę przed trenin-
giem. To będzie też jedno z Twoich “kół ratunko-
wych”.

KOŁA RATUNKOWE

Na naszą kurację każdy może zareagować nie-
co inaczej. Są osoby, które przejdą ją, czując się 
znakomicie, są też tacy, którym ciężko będzie 
się przestawić ze zwyczajowej diety na założe-
nia kuracji. Jeśli należysz do tej drugiej grupy, 
spokojnie. Złe samopoczucie (zwane popularnie 
keto grypą) jest przejściowe i trwa najdalej 24h. 

To fizjologiczna reakcja organizmu na zmianę źró-
dła energii z glukozy na tłuszcz i zarazem infor-
macja dla Ciebie, że wszystko działa jak należy. 
Możesz wówczas odczuwać mdłości, ból głowy 
i zmęczenie. Możesz też odwiedzać toaletę czę-
ściej lub rzadziej niż zwykle lub mieć wilczy ape-
tyt na produkty bogate w węglowodany. Keto 
grypa nie jest groźna i najczęściej wystarczy, że 
przeczekasz jeden gorszy dzień, który wcale nie 
musi być aż taki zły. Pamiętaj, że wiele zależy od 
Twoich hormonów, dotychczasowej diety i ela-
styczności metabolicznej. Każda kolejna kuracja 
będzie przebiegała lepiej. 



CO SIĘ DZIEJE Z TWOIM CIAŁEM NA KETO? 
(ODZNACZ OKIENKO, JEŚLI TEN DZIEŃ BYŁ TWÓJ)

       1 DZIEŃ
Początek jest z reguły łatwy. Organizm dopiero 
zużywa zapasy glukozy, więc wciąż mamy z niej 
energię. Przyzwyczajamy się do smaków, każdy 
może zareagować inaczej. Jednym zupy i napoje 
smakują, innym nie. Dlatego pierwszy dzień wy-
korzystujemy na eksperymenty z konsystencją 
i przyprawami, by odkryć swój sposób na przej-
ście kuracji. Z każdym kolejnym dniem powinno 
być łatwiej (lub nie, ale nadal da się to wytrzy-
mać!).

Pierwszy dzień kuracji to także czas, w którym 
mogą dać o sobie znać nawyki – pojawia się 
ochota na pochrupanie czegoś, możemy odczu-
wać silny głód lub apetyt na niezdrowe przeką-
ski. Nie dawaj za wygraną – wystarczy wykazać 
się odrobiną silnej woli i przeczekać kryzys. Słu-
chaj naszych rad! I przede wszystkim: pij bardzo 
dużo wody.

       2 DZIEŃ 
Zaczyna nam brakować energii, możemy mieć 
mniej siły na standardową aktywność. Może się 
pojawić lekki ból głowy - znak, że kończą się za-
pasy glikogenu i organizm szuka alternatywy. 

       3 DZIEŃ 
Najczęstszy dzień kryzysowy. Na tym etapie 
może się pojawić znaczny spadek siły. By to 
przetrwać, dużo pij - uzupełniaj elektrolity (woda 
z solą himalajską)! Pomóc może Ci także zjedze-
nie surowego imbiru lub parę łyków herbaty mię-
towej. Kryzys trwa najczęściej jeden dzień, póź-
niej mija bezpowrotnie, gdy organizm przestawia 
się na nowe źródło energii – tłuszcz.

Jeśli jednak ciężko Ci wytrzymać i jesteś blisko 
przerwania kuracji (bo może tak się zdarzyć), za-
chowaj spokój i skorzystaj z poniższych kół ratun-
kowych:

JEŚLI BARDZO POTRZEBUJESZ ZJEŚĆ 
COŚ JESZCZE, MOŻESZ SIĘGNĄĆ PO:

• kawałek batona Keto Bar
• 25 g tłustych orzechów 
   (makadamia/pecan/włoskie/brazylijskie/laskowe)
• połowę jajka
• połowę awokado
• 100 g ekologicznego kurczaka/indyka/
   wędzonej ryby/tofu
• kilka plasterków zielonego ogórka

PAMIĘTAJ: Każda dodatkowa rzecz, którą zjesz, 
zmienia strukturę kuracji i może zmniejszyć jej 
skuteczność. Jeśli zależy Ci na efektach, wytrzy-
maj całe 6 dni bez podjadania. 

pij ciepłą wodę, 
małymi łykami

suplementuj 
elektrolity

 w razie mdłości, 
dodaj do niej

miętę lub imbir

weź ciepłą kąpiel 
albo zimny prysznic

       4 DZIEŃ 
To kluczowy dzień kuracji – właśnie zaczął się 
proces autofagii. Twoje ciało czerpie już energię 
z tłuszczu, można więc włączyć wysiłek fizyczny 
na 70% mocy, a nawet wypróbować jedną z prze-
kąsek przed treningiem. To opcja dla tych, którzy 
na tym etapie czują, że potrzebują czegoś więcej 
niż zupy i napoje.

       5 DZIEŃ 
Twój kolejny dzień w ketozie. Jesteś cały czas w 
długim procesie adaptacyjnym, który może być 
kontynuowany po zakończeniu kuracji - dietą 
ketogeniczną lub cyklicznym przechodzeniem 
VLCKD. 

       6 DZIEŃ
Przejście całego procesu daje najlepszy efekt syl-
wetkowy. Utrata tkanki tłuszczowej przy jedno-
czesnym zachowaniu masy mięśniowej i redukcja 
retencji wody w organizmie to tylko niektóre z re-
zultatów, dla których warto wytrzymać do końca.

POMOCNE WSKAZÓWKI

Nawadniaj się – każdego dnia pij minimum 2,5 l 
płynów. To ważne, aby organizm mógł efektywnie 
pozbyć się nagromadzonych toksyn. Pij nie tylko 
wodę, ale też herbatę ziołową, owocową lub zielo-
ną, oczywiście bez cukru. 
Zadbaj o sen – nie zarywaj nocy. Zamiast scrollo-
wać ekran smartfona, poczytaj książkę i unikaj kofe-
iny na kilka godzin przed snem. Dzięki temu lepiej 
zregenerujesz organizm podczas kuracji.
Korzystaj z przypraw – zupy możesz doprawiać 
tak, jak lubisz. Ważne, żeby były to czyste zioła, 
a nie mieszanki przypraw z glutaminianem sodu. 
Do wody możesz dodać imbir, listek mięty lub 
plaster cytryny.

CO DALEJ?

Gratulacje!  Kuracja KETO LUV za Tobą. Pamiętaj 
jednak, że osiągnięte efekty to nie cud. To fizjolo-
gia. Jeśli zależy Ci na trwałych rezultatach, musisz 
coś zmienić w swoim stylu życia. Inaczej zawsze 
będziesz lądować w punkcie wyjścia i żadna dieta 
nie da Ci efektów na stałe. KETO LUV  nie jest 
wyjątkiem.

Co teraz? Aby utrwalić efekty, powtórz post 
według jednego z planów, które opisaliśmy na 
poprzedniej stronie. Skorzystaj z diety, którą 
wysłaliśmy Ci e-mailem po zakupie zestawu lub 
wprowadź urozmaiconą dietę bogatą w dobrej 
jakości produkty. Jeśli nie chcesz wracać do spo-
żywania węglowodanów, możesz pobrać nasz 
e-book, z którego dowiesz się więcej o diecie ni-
skowęglowodanowej i odwiedzaj naszego bloga 
z poradami odnośnie żywienia oraz stylu życia. A 
gdy już osiągniesz swój cel, koniecznie zainspiruj 
do tego innych i pochwal się efektami na naszej 
grupie WYZWANIE KETO LUV na Facebooku. 

Traktuj dobrze swoje ciało,
a ono będzie dobre dla Ciebie. 

LUV YOURSELF! 

www.onemoreluv.com

E-BOOK


