
 

ПРОГРАМА ЗА 
ОСЪЗНАТОСТ 
И ЗДРАВЕ! 
 
Концептуална оздравителна програма за  

тонизиране, презареждане, пречистване,  

ефективно здравословно отслабване,  

антистрес и детокс. Накратко –  

комплекс от активности, здравословно  

хранене и още нещо... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 
Уважаеми участници, 
 
Добре дошли в клуб reSHAPE!  
Моля запознайте се с описанието и правилата на програмата по-долу.  
 
ЦЕЛ на програмата reSHAPE: Придобивайки полезни навици – 
здравословно и без гладуване да потърсим и направим първите стъпки 
в постигането на най-добрата Ваша форма. 
 
reSHAPE Уикенд е 3 дневен зареждащ уикнед, който включва повечето 
активности на пакета за седмица, но е за хора, които не разполагат с 
толкова свободно време и искат да се възползват от програмата през 
почивните дни; 
 
reshape Бизнес е 5 дневна програма за работещи хора, които имат 
възможност да работят дистанционно и искат да го правят от 
понеделник до петък в **** СПА Хотел в гр. Велинград. 
 
reSHAPE Седмица е 7 дневна изнесена програма, която се провежда в 
**** СПА Хотел в гр. Велинград. и обхваща няколко аспекта и цялостна 
грижа за физическото, емоционално и ментално здраве:  
 

 Здравословно и нискокалорично хранене по меню изготвено от 
специалисти;  

 Физически активности и спортове според мястото и сезона; 
 Различни видове терапевтични и СПА процедури; 
 Разходки и походи сред природата; 
 Дискусии и лекции по темите; 
 Забавления, нови запознанства и приятни преживявания; 
 Различни терапевтични процедури; 
 Възможност за персонални консултации с екип специалисти: 

психолози, психотерапевти, хомеопати... 
 Възможност за последваща индивидуална консултация с 

нутриционисти и изготвяне на персонализиран режим; 
 

 

 

 



  
  

 

 

 

 
МЕНЮ И ХРАНЕНЕ 

 
Менюто, което сме разработили за участниците в  

reSHAPE Бизнес е здравословно меню, включващо всички хранителни 
групи, но с ограничен калориен прием в порядъка на 1500-1700 
калории, което в комбинация с физическите активности би довело до 
оптимизиране на теглото. 

reSHAPE Уикенд е здравословно меню, включващо всички хранителни 
групи, но с ограничен калориен прием в порядъка на 1500-1700 
калории, което в комбинация с физическите активности би довело до 
оптимизиране на теглото. 

reSHAPE Седмица е разделено на две части:  

Първите 3 дни от програмата сме подготвили сурово меню. С цел 

ефективна детоксикация е добре да се спазват поне 3 дни лек 

разтоварващ хранителен план, базиран изцяло на сурови храни от 

растителен произход, които ще подобрят перисталтиката на 

ентестиналния тракт и като цяло оказват благоприятно влияние върху 

риска от затлъстяване, глюкозната обмяна, липидния профил, високото 

кръвно налягане. 

През следващите 4 дни от програмата сме заложили на здравословно 
меню, включващо всички хранителни групи, но с ограничен калориен 
прием в порядъка на 1500-1700 калории, което в комбинация с 
физическите активности би довело до оптимизиране на теглото. 

Всички гости следва да се хранят в един и същи часови пояс, за да 
изградят хранителни навици на тялото си. По този начин тялото ще 
очаква храната, ще е подготвено за храносмилателния процес, а, освен 
това, ще засили и метаболизма си! 

По отношение на приготвяне и състав на менюто – стремим се да 
използваме чиста, разнообразна и сезонна храна и да я приготвяме 
съобразно принципите на здравословното готвене – без пържене и без 
прекомерна употреба на сол. 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

Здравословното хранене, комбинирано с физическа активност, 
особено сред природата и планината се счита за най-безопасния и 
надежден начин за превенция на редица съвременни заболявания и 
понижаване на риска от тях в дългосрочен план. За доста хора 
самоконтрола е трудно нещо, когато става въпрос за хранене и 
ограничения. Липсата на движение, приемането на прекалено много 
калории, преяждането, храненето с некачествена храна са 
предпоставки за покачване на теглото. Това често води до повишен 
риск от различни заболявания като диабет, сърдечно-съдови 
заболявания и т.н 

 

ПЛАНИНСКИ ПРЕХОДИ 
 
Планинските преходи в програмата включват маршрути с различна 
интензивност и натоварване, като целта е постепенно да се засилва 
трудността на маршрутите и да се съобразява с издържливостта на 
учасниците. В зависимост от учасниците ще има предвидени по-леки 
и по-интензивни преходи. 
 
 
 

 
КАКВО СЕ СЛУЧВА ВЪВ EДИН reSHAPE ДЕН 

 

Пристигането и настаняването в хотела гр. Велинград е след 14ч. В 
първия ден след пристигане и настаняване в хотела, ще направим 
среща и запознаване с всички участници, на която да обсъдим 
програмата и нейните елементи. Всеки ще има възможност да направи 
индивидуален график за консултации, процедури и масажи. Във всеки 
един от дните на програмата, на рецепцията на хотела, ще има 
подготвена програма за деня! По време на цялата програма с Вас ще 
бъде наш представител, с който ще можете да споделяте и да задавате 
своите въпроси.  

 

 



  
  

 

 

 

 

 

За Ваша информация, ето как протича един ден от reshape Седмица и 
Уикенд  

 

08:00 - 08:30  Събуждане, чаша детоксикиращ чай reSHAPE и гимнастика;  

08:30 - 09:00  Закуска и подготовка за преход 

09:30 - 13:30   Преходи и планински забавления  

13:30 - 14:00   Обяд 

14:00 - 16:00   Време за релакс, СПА, процедури, масаж 

17:00 - 18:00   Йога/ пилатес/водна аеробика / 

18:00 - 19:00   Дискусия, лекция, народни танци 

19:00 - 20:00  Вечеря и забавления по интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА 
 

 Изключително важно е за участниците да спазват програмата и да 
участват активно във всички нейни етапи.  

 Спазването на хранителния режим определен в програмата е 
съществено важно за постигане на целите; 

 Комуникацията между участниците следва да бъде базирана на 
уважение и спазване на добрия тон; 

 Програмата е групова и решенията по отношение на график, 
активности зависят от организатора и той запазва правото си да 
променя елементи от програмата по свое усмотрение и в 
зависимост от климатични и др. условия;  

 Налагането на индивидуални изисквания и претенции от страна 
на участниците непредвидени в програмата са нежелателни и 
няма да се толерират; 

 Спазването на точно определените часове за различните 
дейности е важно. При неуведомяване на ръководителя на 
групата за неявяване или закъснение ще се счита, че участникът 
няма да участва в конкретната активност; 

 При планинските преходи е изключително важно да се движим в 
група, да не се откъсваме от групата и да се спазват стриктно 
инструкциите на водачите; 

 При настъпване на дискомфорт или здравословен проблем, моля 
да уведомите отговорника на програмата; 
 

 

 

Приветстваме Ви в клуб reSHAPE и Ви желаем много положителни 
емоции по време на програмата! 

 

 


