
Kwestionariusz przed konsultacją

Po zakupieniu konsultacji na grananerwach.pl/sklep wypełnij formularz i prześlij go na
adres kontakt@grananerwach.pl

1. Dane personalne

2. Styl życia

                                             

Imię:

Nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Wzrost:

Masa ciała:

Ocena sylwetki: Wysportowana Przeciętna Zatłuszczona

Rodzaj pracy: Siedząca Z lekką aktywnością Bardzo aktywna

Aktywność poza pracą: Niska Średnia Wysoka

Uprawiasz sport? Nie 1-2 razy w tygodniu

3-4 razy w tygodniu Więcej niż 4 razy w tygodniu

Jeśli tak, to jaki?

Średnia długość snu: <6 h 6-7 h 7-8 h >8 h

Regularność snu: Stałe pory Dynamiczne zmiany

https://grananerwach.pl/sklep/
mailto:kontakt@grananerwach.pl


Jak śpisz? Jeśli doświadczasz problemów ze snem, opisz szczegóły (zasypianie, 
wybudzenia w nocy, samopoczucie o poranku itp.)

3. Żywienie

                                                 

                                                 

Informacje dodatkowe o żywieniu:

4. Suplementacja

Czy obecnie stosujesz jakieś suplementy? Jeśli tak, to jakie i jak oceniasz ich działanie?

Oceń jakość swojej diety: bardzo zła kiepska akceptowalna

dobra bardzo dobra

Schemat żywienia: co pod ręką konkretny model żywieniowy

indywidualna dieta od dietetyka

Liczysz kalorie? tak nie kiedyś tak, obecnie na oko



Czy stosował*ś inne suplementy w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Jeśli tak, to jakie i jak 
oceniasz ich działanie?

5. Cele i pytania uzupełniające

Jakie cele chcesz osiągnąć dzięki konsultacji?

Jakie działania wdrażał*ś do tej pory (dieta, styl życia, suplementy itp.)? Jak oceniasz 
ich rezultaty?



Czy uważasz, że stan Twojego zdrowia (choroby, zaburzenia) wpływają na Twoje 
samopoczucie lub przeszkadzają Ci w osiąganiu celów? Czy któreś z nich powinienem 
wziąć pod uwagę podczas konsultacji?

Czy wykonujesz regularne badania krwi? Czy któreś wyniki budzą niepokój?
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