
לשיטות  מומחית   - ביצ'צ'ו  אודליה 

אישית,  בהתאמה  ודיאטה  הרזייה 

הקניית  תוך  רגשית  באכילה  מטפלת 

הסימפטומים  למיגור  טכניים  כלים 

ההתנהגותיים. מומחית בטיפול בפרופיל 

טריגליצרידים  כולסטרול,  בדם:  שומנים 

וצמוד,  פרטני  סוכר.הטיפול  רמות  ואיזון 

ומתבצע בשילוב כלים מעולם הקואצ‘ינג 

בדפוסי  לשינוי  להביא  מטרתו  אשר 

התפריטים  כל  וההתנהגות.  האכילה 

צרכי  ע“פי  אישית  בהתאמה  נבנים 

לאורח  מותאמים  התפריטים  המטופל. 

החיים, בדיקות הדם והרגלי התזונה והספורט האישיים של המטופל.

יחס  מקבלים  אתם  הפעם  מכירים.  שאתם  דבר  לשום  דומה  לא  זה 

VIP ותמיכה מלאה בתהליך. הליווי האישי והתמיכה בתהליך נמשכים 

מעבר לפגישה השבועית באמצעות מיילים, ווטס-אפ ומסרונים.

והרגשיים  הפיזיולוגיים  התהליכים  הבנת  שבאמצעות  מאמינה  ”אני 

כל  אני  שלנו.  האישיות  הבחירות  לשינוי  הדרך  טמונה  עוברים,  שאנו 

הזמן מתעדכנת במחקרים העדכניים והחדשניים ביותר בתחום, בכדי 

ולבריאות האופטימלית.  להביא את מטופליי לתוצאות הטובות ביותר 

בעלי  לפרטנרים  הופכים  אנו  התהליך  את  יחד  מתחילים  שאנו  ברגע 

ולחיות  שהצבנו  המטרות  את  להשיג  להצליח  משותפת:  אחת  מטרה 

בריא וטוב יותר".

הטיפול הינו באמצעות תזונה פונקציונלית  כי אודליה מאמינה שאין 

שלו  הייחודי  הנתיב  את  יש  אדם  לכל  לכולם.  המתאימה  אחת  שיטה 

לוקחת  הפגישה  במהלך  האישיות.  למידותיו  המתאים  והתפריט 

היקפים,  שומן,  אחוזי  משקל,  של  מלאים  מדדים  מהמטופל  אודליה 

ובונה תפריט דיאטה בהתאמה אישית - ויסצראלי  ושומן  מסת שריר 

.TAYLOR MADE 

אודליה היא בעלת ידע עמוק ומעמיק בסינדרומים מטבוליים ובבעיות 

מערכת העיכול, היא מצליחה לשנות דפוסי התנהגות של מטופלים 

כתוצאה  זאת  וכל  שנים   5 מעל  הישגיהם  על  לשמור  מצליחים  והם 

מהבנת התהליך והליווי הצמוד. אודליה מקצוענית בעלת שילוב נדיר 

של עוצמה ורכות שמצליחה לעשות סדר באוכל, בחיים לא מסודרים.

מטופליה מעידים כי היא מאד אמפטית ומובילה אותם יד ביד לאורך 

כל התהליך.

מיועד  הטיפול  למטופליה.  מרובה  מוטיבציה  מחדירה  אודליה 

לאנשים שבאמת רוצים תוצאות!

אודליה ביצ'צ'ו - נטורופתית מוסמכת N.D, סיימה לימודיה במכללת 

בית  בשיר“ם  סטאג‘  עשתה  משלימה,  לרפואה  בקולג‘  וגם  מדיסין 

הממוקמת  פרטית  קליניקה  בעלת  אודליה  הרופא".  "אסף  החולים 

במרפאות  התזונתי  המערך  את  ניהלה  אביב,  תל  בצפון  ברוך,  בתל 

חיצוניות, בנוסף הינה קואצ‘רית מוסמכת שהוכשרה ב"תות תקשורת". 

N.D - אודליה ביצ'צ'ו, נטורופתית
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טיפול ייחודי לצלוליט 
הצלוליט.  היווצרות  היא  הנפוצות  מהתופעות  אחת  כשמרזים, 

הצלוליט מצבור שומן המפוזר באופן לא אחיד ונרא כ"גבשושית". 

 Syneron מבית   VelaSmooth-ה מכשיר  קיים  זאת  למטרה 

מספר  משלב  בעולם.  המכשיר  בתחומה  המובילה  הישראלית, 

לימפטי.  עיסוי  ומכשיר  רדיו  גלי  אדום,  אינפרא  כגון:  טכנולוגיות 

אחד המכשירים המתקדמים בעולם בתחומו ונושא עימו אין ספור 

.FDA-הצלחות לאורך השנים האחרונות. המכשיר מאושר על ידי ה

אחרילפניאחרילפני

אודליה ביצ'צ'ו


