GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)
Bakker, lefogyok 2018 Program
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MI EZ A PROGRAM?
A rögzített bejegyzésben találsz minden infót róla. A csoport elsősorban anyukáknak jött létre, akik szeretnék szülés előtti alakjukat visszakapni, de mindenkit
szívesen látunk, aki szeretne életmódot váltani, fogyni, egészségesebben élni.
A program LifeT!LT-es, vagyis más fogyási módszereket, márkát, egyebet reklámozni nálunk tilos és azonnali kizárással jár.

• A programhoz csatlakozni folyamatosan lehet, 1-1 diétát maximum 60 napig alkalmazzatok, kivéve, ha több napos a program, ezt jelezzük.
• Ha bármilyen betegséged van, beszélj az orvosoddal, mielőtt belevágsz, mi nem
vagyunk orvosok és nem áll módunkban állást foglalni ilyen kérdésekben. A termékek összetevőjét a www.lifetiltstore.hu oldalon megtalálod, azokat mutasd
meg az orvosodnak!

• Ha SZOPTATSZ, szintén konzultálj orvossal, védőnővel. Nem tisztünk eldönteni, hogy mit szedj és hogyan táplálkozz, amíg szoptatsz, nem vagyunk orvosok
sem. Kérlek, dönts felelős anyaként, kérd ki védőnőd/orvosod véleményét, vagy
keress rá a csoporton belül szoptatós posztokra, már rengeteg szó esett róla.
Javasoljuk, hogy csatlakozz a Bakker, terhes vagyok csoporthoz, ott kifejezetten
várandósoknak és szoptatós édesanyáknak indul program. Várandós és Szoptatós program, étrendekkel, kismama tornákkal és olyan várandósvitaminnal,
amely kizárólag a LifeT!LT-nél érhető el.
https://www.facebook.com/groups/1115237705275358/

HONNAN TUDOK RENDELNI?
A rögzített bejegyzésben vannak a csomaglinkek, amelyek A Bakker, Lefogyok
2018 programhoz tartoznak. Ha onnan rendeled az 1-4 kategória valamelyikét,
akkor jár hozzá a teljes program (2 hetes, mozaikos étrendek + kcal kiegészítések
+ alapanyagcsere számítás + otthoni edzésvideók + termes edzésterv + hasznos
információk + receptek + mérettáblázat + linkek).
Itt találod a testre szabható Súlykategóriás csomagokat is, melyekhez viszont
csak egy általad választott étrend jár, a teljes program NEM.

X KILÓT SZERETNÉK LEFOGYNI,
MELYIK CSOMAGOT RENDELJEM?
Talán ez a leggyakoribb kérdés, de mivel nem tudjuk hány centi vagy, hány kiló,
mennyi idő alatt jöttek fel a kilók, milyen a szervezeted, és az anyagi helyzeteddel sem vagyunk tisztában, nehéz erre választ adnunk. Annyit tudunk tenni, hogy
felvilágosítást adunk a csomagokról, de a döntés a tiéd. Még bővebb infó a lenti
linkre kattintva!
A csomagokat úgy állítottuk össze, hogy minden igényeteket kielégítsük, különböző kiszerelésekben, vagyis mindhárom passzív zsírégető (PyruvatOne, CLA,
HCA), illetve a szép, feszes bőrért felelős Collagen, Q10 és Hyaluronsav is elérhető, illetve a Premium tejsavó fehérje is, de ez még nem minden. Sokan vagytok
érintettek laktóz-, és gluténérzékenységben, illetve vagytok, akik tejmentesen ,
húsmentesen étkeznek, vagy IR-esek, és szülés után szétnyílt hasizommal is rengetegen küzdötök. Ebből kifolyólag az alábbi 4 kategóriára bontottuk a csomagokat, aszerint, hogy melyik csomaghoz mi jár.

Íme tehát a 6 csomag, MELYEKHEZ JÁR PROGRAM. SEMMI MÁSHOZ NEM JÁR, CSAK EZEKHEZ:
1. Bakker 2018 Bronz csomag/Program
2. Baci Q csomag
3. Baci H csomag
4. Bakker 2018 Ezüst csomag/Program
5. Bakker 2018 Arany csomag/Program
6. Bakker 2018 Gyémánt csomag/Program

MINDEN BAKKER CSOMAG 1 LINK ALATT ÉRHETŐ EL:
http://lifetiltstore.hu/csomagok/bakker.html

MELYIK CSOMAGOK UTÁN JÁR A BAKKER, 2018 PROGRAM?
1. kategória: Alap diéta + otthoni kezdő
edzés videó, edzőtermi edzésterv
Bakker Bronz 2018 Program
http://lifetiltstore.hu/bakker-bronz2018-program
A csomag tartalma:
60 db Pyruvat One + 60 db HCA + 60
db CLA + 1 kg LifeT!LT Premium Protein
Baci Q csomag
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-baci-q
A csomag tartalma:
60 db Pyruvat One + 60 db HCA + 60
db CLA + 100db Q10 Koenzim + 100 db
Collagen
Baci H csomag
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-baci-h
A csomag tartalma:
60 db Pyruvat One + 60 db HCA + 60
db CLA + 60db Hyaluronsav + 100 db
Collagen

2. kategória: Alap diéta + GLUTÉNMENTES,
LAKTÓZMENTES étrend + otthoni kezdő és
HALADÓ EDZÉS VIDEÓ, edzőtermi edzésterv
Bakker Ezüst 2018 Program + ajándék HCA
http://lifetiltstore.hu/bakker-ezust2018-program
A csomag tartalma:
120 db Pyruvat One + 120 db CLA
+ 60 db HCA + 2x1 kg Life LifeT!LT
Premium Protein

3. kategória: Alap diéta + gluténmentes,
laktózmentes étrend + TEJFEHÉRJEMENTES, VEGETÁRIÁNUS és IR étrend + otthoni
kezdő és haladó edzés videó, edzőtermi
edzésterv + LoveYourBelly Pro videó
(szétnyílt hasizomra)
Bakker Arany 2018 Program + ajándék Collagén
http://lifetiltstore.hu/bakker-arany2018-program
A csomag tartalma:
120 db Pyruvat One + 120 db HCA
+ 120 db CLA + 100 db Collagén
+ 2x1 kg Life LifeT!LT Premium Protein

4. kategória: Alap diéta + gluténmentes,
laktózmentes étrend + TEJFEHÉRJEMENTES, VEGETÁRIÁNUS és IR étrend + otthoni
kezdő és haladó edzés videó, edzőtermi
edzésterv + LoveYourBelly Pro videó
(szétnyílt hasizomra) + LoveYourBelly
PLUS VIDEÓ (szétnyílt hasizomra)
Bakker Gyémánt 2018 Program
+ ajándék VitaminPack
http://lifetiltstore.hu/bakker-gyemant-2018-program
A csomag tartalma:
120 db Pyruvat One + 120 db HCA
+ 120 db CLA + 100db Collagén
+ 100 db Q10 Koenzim + Vitamin Pack
+ 2x1 kg Life LifeT!LT Premium Protein
Szétnyílt hasizomról anyukáknak bővebb infó itt: www.loveyourbelly.hu
Keressétek Bagyinka Tímeát és kollégáit!

MIK AZOK A SÚLYKATEGÓRIÁS CSOMAGOK?
Minden kategóriához van ALAP TERMÉK, amihez hozzá tudsz tenni plusz terméket, vagyis Te magad állítod össze a csomagodat. Van kötelező és van opcionális termék.
Az ár annak függvényében változik, hogy mely termékeket teszed hozzá.

1. Súlykategóriás csomag
(0-10 kg túlsúly)

2. Súlykategóriás csomag
(10-20 kg túlsúly)

3. Súlykategóriás csomag
(20-30 kg túlsúly)

4. Súlykategóriás csomag
(30+ kg túlsúly)

Testre szabható csomag
AJÁNDÉK ÉTRENDDEL
(szabadon választható)
http://lifetiltstore.hu/
sulykategorias-csomag-0-10-kg-tulsuly

Testre szabható csomag
AJÁNDÉK ÉTRENDDEL
(szabadon választható)
http://lifetiltstore.hu/
sulykategorias-csomag-10-20-kg-tulsuly

Testre szabható csomag
AJÁNDÉK ÉTRENDDEL
(szabadon választható)
http://lifetiltstore.hu/
sulykategorias-csomag-20-30-kg-tulsuly

Testre szabható csomag
AJÁNDÉK ÉTRENDDEL
(szabadon választható)
http://lifetiltstore.hu/sulykategorias-csomag-30-tulsuly

A csomag tartalma:
60 db PyruvatOne + 60 db
CLA - magában NEM lehet
megvenni, hanem kötelező kiválasztani hozzá 60 db
HCA-t vagy 100 db Collagen-t
+ 1 db AJÁNDÉK étrend (alap/
gluténmentes/laktózmentes/
tejmentes/vegetáriánus/IR)

A csomag tartalma:
120 db PyruvatOne - magában
NEM lehet megvenni, hanem
kötelező kiválasztani hozzá:
120 db CLA-t vagy 200 db
Collagen-t vagy 120 db HCA-t
+ 1 db AJÁNDÉK étrend (alap/
gluténmentes/laktózmentes/
tejmentes/vegetáriánus/IR)

Szabadon választható mellé
még: plusz étrend az ajándékon kívül és/vagy 1 kg LifeT!LT
Premium Protein.

Szabadon választható mellé
még: plusz étrend az ajándékon kívül és/vagy 1 kg LifeT!LT
Premium Protein.

A csomag tartalma:
180 db PyruvatOne + AJÁNDÉK 60 db PyruvatOne + 1 db
AJÁNDÉK étrend (alap/gluténmentes/laktózmentes/tejmentes/vegetáriánus/IR)
Szabadon választható mellé
még: plusz étrend az ajándékon kívül és/vagy 250 g
LifeT!LT Premium Protein és/
vagy 200 db Collagen és/
vagy 120 db HCA.

A csomag tartalma:
180 db PyruvatOne + AJÁNDÉK 60 db PyruvatOne - magában NEM lehet megvenni,
hanem kötelező kiválasztani hozzá: 120 db CLA-t vagy
200db Collagen-t vagy 120
db HCA-t + 1 db AJÁNDÉK
étrend (alap/gluténmentes/
laktózmentes/tejmentes/vegetáriánus/IR)
Szabadon választható mellé
még: plusz étrend az ajándékon kívül és/vagy 500 g
LifeT!LT Premium Protein.

5. Bakker Szépség csomag
AJÁNDÉK ÉTRENDDEL
(szabadon választható)
http://lifetiltstore.hu/bakker-szepseg-csomag
A csomag tartalma:
60 db PyruvatOne + 100 db
Q10 Koenzim + 100 db Collagen + 60 db Hyaluronsav +
1 db AJÁNDÉK étrend (alap/
gluténmentes/laktózmentes/
tejmentes/vegetáriánus/IR)
Szabadon választható mellé
még: plusz étrend az ajándékon kívül.

Csomagok, amikhez NEM jár Program
JustOne Leitner +ajándék 60 db One

One+CLA 120 Leitner

http://lifetiltstore.hu/justone-leitner

http://lifetiltstore.hu/cla-one-120-leitner-csomag

Tartalma:
180+60 db PyruvatOne

Tartalma:
120 db PyruvatOne+120 db CLA

Önmagában PyruvatOne-t is lehet rendelni, ha nem
szeretnél csomagot, de arra sem tudjuk kiküldeni a
programot:
http://lifetiltstore.hu/pyruvat-one-leitner

MIT KELL TUDNI A VÁRANDÓS/SZOPTATÓS PROGRAMRÓL?
A Bakker, terhes vagyok csoportban
A teljes várandósság 3 szakaszára bontva kínáljuk a LifeT!LT Várandósvitamin
családot, amely mind a baba, mind a mama számára szükséges és nélkülözhetetlen vitamint, nyomelemet és tápanyagot tartalmaz egyedülálló formában.
CSOMAGBAN megvásárolva 3 doboz BÁRMILYEN, általad választott vitamint
össze tudsz válogatni, és hozzá ki tudod választani BÁRMELYIK PROGRAMOT,
amelyet ajándékba kapsz a vitamincsomag mellé. (Pl.: 1 db Várandós Vitamin 3. +
2 db Szoptatós vitamin + Szoptatós Program)
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-csomag
PAJZSMIRIGY betegség esetén - amennyiben nem fogyaszthatsz Jódot - ki
tudsz választani 3 db Omega3 vitamint is, ebben az esetben is jár az AJÁNDÉK
PROGRAM!
MEGAPAKK: a várandósság 9 hónapjára tartalmazza a 3x3 doboz vitamint, illetve
a szoptatás időszakára (6 hónapra) a Szoptatós vitamint és hozzá megkapod a
teljes VÁRANDÓS és SZOPTATÓS PROGRAMOT.
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-a-teljes-csomag
Tehát: 3 db Várandósvitamin 1. + 3 db Várandósvitamin 2. + 3 db Várandósvitamin
3. + 6 db Szoptatós vitamin + AJÁNDÉK Várandós és Szoptatós Program.
A vitaminokat, trimeszterenként ÖNMAGUKBAN is meg tudjátok vásárolni, de
ehhez semmilyen program nem jár, csak a vitamin.
1. trimeszter: http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-1-trimeszter
2. trimeszter: http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-2-trimeszter
3. trimeszter: http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-3-trimeszter
4. Szoptatós vitamin: http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-4-szoptatas-idejere
Az Omega 3 vitamint külön meg tudjátok venni itt:
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-varandosvitamin-omega-3

MIT TARTALMAZ A VÁRANDÓS PROGRAM?
• 2 hetes, mozaikos Étrendek (Alap, gluténmentes, laktózmentes, tejmentes,
vegetáriánus, IR)
• Bevásárló listák
• Receptek
• Kismama + szétnyílt hasizom (LoveYourBelly) torna - Trimeszterenként eltérő
gyakorlatokkal!
• Szoptatós anyag az ország egyik legtapasztaltabb laktációs szakértőjétől
• Kismama relaxációs (coach) anyag
• Szépségápolási tippek
• Kórházi pakk
• Hivatalos ügyek

MIT TARTALMAZ A SZOPTATÓS PROGRAM?
• 2 hetes, mozaikos Étrendek (Alap, gluténmentes, laktózmentes, tejmentes,
vegetáriánus, IR)
• Bevásárló listák
• Receptek
• Szétnyílt hasizom torna (LoveYourBelly)
• Szoptatós anyag az ország egyik legtapasztaltabb laktációs szakértőjétől
• Kismama relaxációs anyag

MIÉRT NEM KERÜLT KI A POSZTOM?

FIZETÉS + SZÁLLÍTÁS

Több oka is lehet.

• Fizethetsz előre utalással, bankkártyával vagy utánvéttel.

1. Betegséggel, szoptatással kapcsolatos kérdések. Mi nem vagyunk sem védőnők, sem orvosok, így az ilyen témában a kezelőorvosoddal beszélj légy szíves,
illetve használd a csoporton belüli keresőt, nagyon sok poszt korábban ki lett
engedve (szoptatás, pm, IR, magas vérnyomás, cukorbetegség, chron, stb.)

• Magyarországon belül és külföldre is kb. 2-5 munkanap mire megkapod a csomagod.

2. Előtte - utána képeket posztolók! Mivel 1-1 ilyen poszt után a kérdések többsége arra irányul, hogy melyik csomaggal fogytatok, ezt megelőzvén kérlek titeket,
hogy a posztba tegyétek be a csomagnak a linkjét a rögzített bejegyzésből. Link
nélkül nem engedünk ki előtte-utána posztot. CSAK úgy engedünk ki előtte-utána
fotós posztot, illetve centikben mért fogyást is, ha benne van egy csomag link,
hogy Te melyiket használtad, használod.
3. Ha mást hirdetsz (akkor ki is zárunk sajnos), ha lájkot gyűjtesz, vagy olyan kérdést teszel fel, ami benne van a rögzített bejegyzésben. Mindez nem azért, mert
nem akarunk segíteni, hanem azért, mert 73.000 embernél, ha mindent kiengedünk, akkor egy hatalmas káosz lenne. Köszi a megértést.
4. A Bakker, lefogyok! csoport az egyik legaktívabb Lifet!LT csoport, ez pedig azt
eredményezi, hogy naponta az átlagos poszt mennyiségek többszörösét írjátok.
Muszáj szűrni, hogy a fal az újak számára is átlátható legyen. Kérlek benneteket,
hogy ne legyen sértődés, ha a shakert rázó kisgyerek, vagy a megjött a csomagom posztotok nem megy ki. Higgyétek el, hogy a káosz elkerülése végett teszszük ezt. Értetek, nem ellenetek.

• Ha devizás bakszámláról fizetsz, akkor az adott valutanem deviza középárfolyamán számold az összeget a KH Bank honlapján.
• A szállítási feltételeket, PickPack pontos átvétellel és szállítási díjjal kapcsolatos
infókat itt találod: http://lifetiltstore.hu/fizetes-es-szallitas

RENDELÉS UTÁN NEM KAPTAM MÉG
VISSZAIGAZOLÓ E-MAILT. EZ BAJ?

MIKOR KAPOM MEG A PROGRAMOM,
HA RENDELTEM?

Általában 5 percen belül érkezik a visszaigazolás e-mailben. Nézd meg a spamben is. Ha nincs ott sem, akkor másnap. Ha akkor sem, akkor nem tudom, mi van,
de ha van rendelésszámod, akkor gáz nincsen, az biztos, de az ügyfélszolgálaton
tudsz érdeklődni: info@lifetiltstore.hu

Hetente 1x ( jelenleg péntekenként) kapunk e-mail listát a LifeT!LT-től, ami alapján
a rendeléskor megadott e-mail címedre fog érkezni a Program. Csak azok a megrendelések szerepelnek a listán, amelyeket már ÁTVETTEK és/vagy KIFIZETTEK!

HA VÉLETLENÜL NEM A MEGADOTT
LINKRŐL RENDELTEM, AKKOR IS
MEGKAPOM A PROGRAMOT?

NEM TUDOK RENDELNI, NEM TESZI
BE A SZATYORBA, MIT TEGYEK?

Nem. A nyomon követés és a statisztika miatt nekünk nem mindegy, melyik linkről
rendelsz, mert bár LifeT!LT-es csoportról van szó, mégis külön működünk a többi,
Tiltes csoporttól.
MINDEN BAKKER CSOMAG ITT ÉRHETŐ EL:
http://lifetiltstore.hu/csomagok/bakker.html

Próbáld másik böngészőről vagy asztali gépről. Ha így sem megy, várj egy kicsit,
és próbáld pár órával később. Mint minden rendszernél, sajnos itt is előfordul,
hogy akad a rendszer.
Sokszor csak annyi a probléma, hogy másik fehérjét kell választanod, mert az
adott íz éppen elfogyott.

HIÁNYOS A CSOMAGOM, NEM ÉRKEZETT MEG A CSOMAGOM, MÓDOSÍTANÁM A RENDELÉSEM, MIT TEGYEK?
Minden, ismétlem MINDEN csomaggal és szállítással kapcsolatos kérdésben a
LifeT!LT Ügyfélszolgálat az illetékes. Ha hiányos a csomag, az alábbi adatlapot kell
kitöltve megküldened a LifeT!LT-nek:
http://lifetiltstore.hu/pub/media/wysiwyg/Document-page-001.jpg
Itt tudod elérni az ügyfélszolgálatot hétköznaponként 8-16 óráig:
info@lifetiltstore.hu vagy +36707709486

SZERETNÉK RENDELNI, DE NEM
LÁTOM KÉSZLETEN A CSOMAGOT
Előfordul, hogy készlethiány van egyes termékekből, ezt posztban mindig jelezzük, ha valami elfogyott, illetve azt is, hogy mikor lesz újra kapható, ha nekünk is
pontos infónk lesz róla.

FEHÉRJÉBŐL TÉNYLEG CSAK ENNYI
ÍZ VAN?
Ha ennyit látsz, akkor igen, ennyi. Folyamatosan töltik a készletet, de mindig amit
látsz, az van raktáron, abból tudsz választani. Mi pedig, amint tudjuk, mikor lesz
feltöltve a készlet, azonnal posztolunk róla.

MI AZ A PYRUVAT ONE?

MI AZ A HCA?

A Pyruvat ONE egy természetes zsírégető, amely alapja minden LifeT!LT-es diétának és életmódváltásnak.
Bővebb infó róla itt: http://lifetiltstore.hu/pyruvat-one-leitner

A HCA szintén egy passzív zsírégető, de leginkább étvágycsökkentő hatásáért
szeretjük. Bővebb infó róla itt:
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-hca

KELL-E HOZZÁ CLA-t rendelnem?

MIRE HAT A Q10 KOENZIM ÉS
A HYALURONSAV?

Kelleni nem kell, de tény, hogy a kettő együtt remekül hat és kiegészítik egymást.
Bővebb infó róla itt:
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-cla

MIRE JÓ A COLLAGEN?
A Collagen segíti a fogyásban megereszkedett bőr feszesítését, hidratálását.
Bővebb infó róla itt:
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-collagen-100-db

Mindkettőnek fontos élettani hatása van, melyek kiegészítik a fogyást és az
egészséges életmódot.
A Q10 Koenzim egy szuper antioxidáns, a Hyaluronsav pedig a bőr nedvességtartalmának megőrzésében segít.
Bővebb infó róluk itt:
http://lifetiltstore.hu/lifetilt-q10-koenzim-100-db
és itt: http://lifetiltstore.hu/lifetilt-hyaluronsav

LINKELHETEK-E MÁS MÁRKÁT,
CSOPORTOT?

HA NEM EDZEK, AKKOR IS HATÁSOS
A ONE?

Nem. Azonnali kizárással jár. Ez nem egy ömlesztett fogyi-klubos csoport.

A fogyás sikeressége 70%-ban az étkezésen múlik. Ellenben igazi, tartós eredményt csak akkor tudsz elérni, ha mozogsz is mellette.

MUSZÁJ AZT ENNI, AMI LE VAN
ÍRVA A DIÉTÁBAN?
Semmit sem muszáj. De ha már így állsz hozzá, bele se kezdj. Precízen összeállított diétát kapsz tőlünk, de ha te nem szereted a brokkolit vagy a halat, vagy nem
tudsz lemondani a kávéról, vagyis ha úgy indulsz neki, hogy nem fogod úgysem
betartani a diétát, akkor ne várd, hogy olyan eredményt fogsz elérni, mint azok,
akik mindent betartanak.

A ONE ÖNMAGÁBAN IS HATÁSOS?
A PyruvatOne nem csodabogyó, hanem zsírégető. Vagyis ha mellette továbbra is
a zsíros, cukros, szar kajákat eszel, akkor ne várj csodát. A diétában elért eredményeidet felerősíti, elősegíti és felgyorsítja a fogyást.

MEGVEHETEM VALAHOL A BAKKER
CSOMAGOKAT SZEMÉLYESEN IS?
Igen, 2018. január 12-én megnyílt a LifeT!LT shop Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky
út 37. szám alatt.
Nyitva tartás idő: H-P 10-20 óra, Szo 10-14 óra
Abban az esetben, ha személyesen vásárolsz a boltban, el kell küldened a blokkod fotóját a dieta@lifetilt.hu e-mail címre, hogy a következő programkiküldésnél
te is megkapd a Programot.
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