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TABULKA OSOBNÍHO ZDRAVÍ 
Tato tabulka osobního zdraví slouží pro to, abyste mohli vidět vliv ketogenní stravy na správné fungování 
vašeho těla. 

Instrukce 
• Tabulku vyplňte každých 14 dní. 
• Každý řádek oznámkujte podle svého pocitu. 
• Muži vyplňují v části JINÉ pouze první dva řádky 

 
Body 

• 0 = nikdy 
• 1 = občas 
• 2 = často  
• 3 = velmi často 
• 4 = stále 

 
 

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA  ENERGIE / AKTIVITA 
Nevolnost a zvracení    Únava   
Průjem    Apatie, letargie   
Zácpa    Hyperaktivita   
Pocit nafouklého břicha    Neklid   
Říhání nebo plynatost    Nekvalitní spánek   
Pálení žáhy    Špatné usínání   
Bolest žaludku, břicha        
         
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
         
UŠI  KLOUBY / SVALY 
Svědění uší    Bolesti kloubů   
Bolest uší, infekce    Artritida   
Tekutý maz v uchu    Ztuhlost nebo omezení pohyblivosti   
Zvonění v uších    Bolest svalů   
     Pocit slabosti nebo únavy   
         
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
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OČI  HLAVA 
Slzení nebo svědění očí    Bolesti hlavy   
Napuchlé, zarudlé oči nebo pálení očí    Pocit na omdlení   
Tmavé kruhy nebo "pytle" pod očima    Motání hlavy    
Nejasné nebo tunelové vidění     Nespavost   

      (nepočítáme krátkozrakost nebo         
       dalekozrakost)        
         

Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   

 
MYSL  SRDCE 
Špatná paměť    Nepravidelný srdeční tep   
Zmatenost, snížené chápání    Zrychlený tep nebo bušení srdce   
Špatné soustředění    Bolesti na hrudi   
Špatná fyzická koordinace        
Obtíže s rozhodováním        
Koktání nebo zadrhávání v řeči        
Nesrozumitelná řeč        
Obtíže s učením        
         
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
         
PLÍCE  ÚSTA / KRK 
Zahlenění dýchacích cest    Chronický kašel   
Astma, bronchitida    Časté odkašlávání až dušení   
Dýchavičnost    Bolest v krku, chrapot   
Obtíže s dechem    Nateklý nebo jinak zabarvený jazyk   
     Afty   
         
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
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NOS  KŮŽE 
Ucpaný nos    Akné   
Problémy s dutinami    Vyrážka, kopřivka, hodně suchá kůže   
Senná rýma    Ztráta vlasů   
Nadměrná tvorba hlenu    Návaly, červenání   
Záchvaty kýchání    Nadměrné pocení   
         
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
     
HMOTNOST – PŘÍJEM POTRAVY  JINÉ 
Záchvatovité přejídání / pití    Častá onemocnění   
Chuť na určité potraviny    Časté nebo naléhavé nutkání na močení   
Nadváha    Svědění v genitální oblasti nebo výtok   
Kompulzivní jedení    Menstruační bolesti   
Zadržování vody    Premenstruační syndrom   
Podváha    Silná menstruace   
     Nepravidelná menstruace   
Celkem před kurzem     Celkem před kurzem    
Celkem po  ………. dnech    Celkem po  ………. dnech   
     
EMOCE  Celkový součet před kurzem   
Výkyvy nálad    Celkový součet po ………. dnech   
Úzkost, strach nebo nervozita        
Zlost, podrážděnost nebo agresivita    10 bodů a méně = optimální zdraví   
Deprese    10 - 50 bodů = mírná toxicita   
     50 - 100 bodů = průměrná toxicita   
Celkem před kurzem     100 bodů a více = vážná toxicita   
Celkem po  ………. dnech        

 
 

 

 

 

 

 


