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It‘s my life! je česká vyvážená proteínová diéta pre ženy aj mužov 
špeciálne zostavená tímom odborníkov tak, aby naštartovala zdravý 
proces chudnutia vo vašom tele.

Sme rýdzo česká firma a všetky 
naše produkty sú vyrobené v Českej 
republike.

Naše      produkty      sú       tvorené 
z najkvalitnejších surovín, ktoré sú 
100 % využiteľné pre telo.

Stojí za nami tím výživových 
odborníkov a produkty vyvíjame 
v spolupráci s lekármi.

Zakladáme si na  kvalite,  a  preto naše 
produkty neobsahujú chemické 
náhrady, glutamáty, umelé farbivá, 
konzervanty a i.

ZLOŽENIE IT’S MY LIFE!

ZDRAVÉ TUKY

OMEGA 3 & 6

VITAMÍNY

TRÁVÍACE ENZÝMY

MINERÁLY

ANTIOXIDANTY

BIELKOVINY

VLÁKNINA



O PROTEÍNOVEJ DIÉTE 
IT’S MY LIFE!

Proteínovú diétu môžete poznať 
tiež pod názvami ako ketodiéta, 
ketogénna, bielkovinová alebo 
bielkovinná diéta. Pod všetkými 
týmito pojmami sa však skrýva to isté.

Ako už samotný názov napovedá, 
hlavným princípom tejto diéty 
je navýšenie príjmu kvalitných 
bielkovín (proteínov) a tukov 
za súčasného zníženia sacharidov 
na minimum. Vďaka tomu nastáva 
v tele metabolický stav zvaný ketóza.

V tomto stave telo čerpá energiu 
takmer výlučne zo svojich vlastných 
tukových zásob (spaľuje tuky 
a zároveň chráni svalovú hmotu)
vďaka zvýšenému množstvu 
bielkovín v strave. Vaše telo teda 
bude spaľovať tuky a zároveň 
chrániť svaly, a to aj bez akejkoľvek 
fyzickej aktivity.

Výhody diéty 
It’s my life!

Uvidíte rýchle výsledky bez 
jojo efektu.

Budete sa cítiť plný 
energie. 

Nebudete hladovať.

Všimnete si lepšiu náladu.

Zníži sa vám chuť na 
sladké.

Budete chudnúť bezpečne. 

Zníži sa vám cholesterol.

Zlepší sa vám pleť.



KETÓZA

AKO POZNÁM,
ŽE SOM V KETÓZE?

Ketóza je prirodzený stav, v ktorom telo 
využíva ako zdroj svojej energie takmer 
výhradne vlastné tukové zásoby.

Ketóza nastáva, len čo telo spotrebuje 
vlastnú zásobu sacharidov. Tým 
sa začne spaľovanie z tukových 
zásob. Tento proces s diétou It’s my 
life!  nastane zhruba po 2 – 4 dňoch. 
Telesný tuk je potom hlavným zdrojom 
potrebnej energie.

Načúvajte vášmu telu. Prvými príznakmi, 
že je vaše telo v ketóze, je dostatok 
energie na celý deň bez pocitu hladu. 
Máte pocity dobrej nálady až eufórie. 
Dostaví sa rýchly úbytok hmotnosti 
a centimetrov bez pocitu podráždenosti 
a únavy.



ZÁKLADNÉ POKYNY 
K IT’S MY LIFE! DIÉTE

prvé jedlo do hodiny od prebudenia       

pravidelne konzumovať  
5 jedál denne

rozstupy medzi jednotlivými jedlami 3 – 4 hodiny       

posledné jedlo 2 – 3 hodiny pred spánkom

pre správny priebeh chudnutia dodržiavať pravidelný 
pitný režim najmenej však 2,5 – 3 l vody denne

dbať na kvalitný spánok, a to min. 6 hodín denne

ČOMU SA PRI DIÉTE VYHNÚŤ?

cukru a medu

sladkostiam

ovociu 

vitamínu C

sladeným nápojom

alkoholu

soli

ovocným čajom



Na  efektívne  chudnutie  bez  jojo   efektu   je   proteínová   diéta   It’s my 
life! rozdelená do piatich po sebe idúcich krokov. Práve vďaka 
mnohoročným skúsenostiam z praxe vieme, že týchto 
päť krokov je najlepším spôsobom, ako docieliť 
vysnívanú váhu a hlavne si  ju bez problémov 
udržať. K tomu sa navyše naučíte 
zdravým stravovacím návykom 
a už nikdy nebudete riešiť 
problémy spojené 
s nadváhou.

JEDNOTLIVÉ KROKY 
DIÉTY IT’S MY LIFE!



1. KROK

2. KROK

5 porcií It’s my life! na deň ako jediný zdroj výživy

5 porcií It’s my life! + odporúčaný výber zeleniny

Povolená zelenina

Najdôležitejšie sú dostatočný pitný režim, pravidelnosť stravovania 
a dodržiavanie všetkých porcií. Dostatočný odpočinok je dôležitý najmä 
v prvej fáze, pretože začiatok diéty nemusí byť úplne jednoduchý. Rozhodne 
neodporúčame zaraďovať fyzickú aktivitu.

V tomto kroku okrem proteínových jedál It’s my life! zaraďujeme v množstve 
150 – 200 g vhodný výber surovej bielej a zelenej zeleniny. Zeleninu zaraďujeme 
vždy medzi jednotlivými porciami It’s my life! Aj naďalej platí dodržiavanie 
všetkých ostatných zásad ako pri kroku 1.

5 jedál It’s my life! na deň

efektívny štart chudnutia

pite 2 – 3 l tekutín denne

vhodné doplnky: eprozym, 
horčík, BCAA, nápoje, orieškové 
krémy, proteínové tyčinky, Ghí, 
kokosový olej

5 jedál It’s my life! na deň

150 – 200 g odporúčanej surovej bielej a zelenej zeleniny

5 g kvalitných rastlinných tukov

10 g orieškového krému

vhodné doplnky: collagen, křupnisi

šalátová uhorka, biela a zelená paprika, biela reďkovka, kaleráb, zeler, olúpané 
reďkovky, listové šaláty: ľadový šalát, hlávkový šalát, rukola, valeriánka poľná, 
lollo šalát biely, rímsky šalát, čakanka biela i listová, pekinská (čínska) kapusta, 
biela kapusta



3. KROK

3 – 4 porcie It’s my life! na deň + jedno denné jedlo

Povolená zelenina

Povolené zdroje bielkovín

Naučené zvyky už máte zaužívané a to najťažšie máte za sebou. Teraz je 
potrebné sa poriadne odmeniť. V treťom kroku si doprajete porciu chudého 
mäsa alebo ryby s bielou či zelenou zeleninou – spravidla na obed. Zároveň 
môžete začať zaraďovať ľahšiu fyzickú aktivitu.

cuketa, brokolica, karfiol, zelené a biele fazuľové struky, zelená a biela špargľa, 
špenát, šampiňóny, zeler, petržlen, ružičkový kel, baklažán, ½ avokáda, surová 
zelená a biela zelenina odporúčaná pre 2. fázu diétneho programu

mäso (kuracie a morčacie prsia, králik), netučné ryby bez kože (morské 
i sladkovodné), chudé hovädzie mäso (max. 1 – 2x týždenne), chudé bravčové 
mäso (bravčová panenská sviečkovica alebo pliecko), tofu natural, tempeh, 
Šmakoun, sójové mäso, 2 ks vajec (max. 1x týždenne) + 3 ks bielkov

4 porcie It’s my life! na deň

100 – 150 g surovej bielej a zelenej zeleniny počas dňa

na obed: 150 – 200 g bielkovinového jedla (mäso, ryby, náhrady mäsa, 
2 ks vajec) plus 150 g bielej a zelenej zeleniny ako príloha

vhodné doplnky: sušené mäso, orechy, orieškové krémy, nealkoholické 
víno, keto chlieb, proteínový puding kakaový, proteínový koláčík 
s čokoládou, hovädzie mäso s cesnakom, tuniak



4. KROK

5. KROK

2 porcie It’s my life! + 3 denné jedlá

1 porcia It’s my life! + vyvážená strava
Tak už sa blížite skoro do cieľa. V piatom kroku zostáva iba jedna porcia It’s my 
life, a to na večeru. Večery sú pre väčšinu z nás krízové a máme tendenciu zjesť 
všetko, čo vidíme. Vrecko It’s my life vám bude v boji proti takémuto vyjedávaniu 
skvelým pomocníkom. 

Tento krok je založená na náhrade stravy dvoma jedlami It‘s my life!  V tomto 
kroku zaraďujeme okrem obedu vhodnú desiatu a olovrant.

vhodné doplnky: bôčiková paštéta, škvarková nátierka, kukuričné 
trojhránky
cca 60 – 80 g celozrnného (žitné, slnečnicové, semienkové) pečiva 
+ lučina, žervé, maslo (na potretie) v kombinácií s vysokopercentnou 
šunkou alebo syrom do 30 % tuku doplnené o zeleninu podľa ľubovôle
250 g bieleho jogurtu doplnené ľubovoľným kusom ovocia       2 – 3 ks 
vajec v kombinácií so šunkou, syrom a zeleninou
domáca ovsená kaša v kombinácii s ľubovoľným kusom ovocia 
a orechmi

nahradenie desiat bielkovinovými jedlami

vhodné doplnky: orieškové krémy, pestrec, collagen, sladký chlieb, halva, 
bravčové mäso vo vlastnej šťáve, trhaná kačica

1 ks It‘s my life! sušeného mäsa

100 g syru (do 30 % tuku)

1 ks vajca

150 g bieleho jogurtu max. do 3,5 % tuku

250 – 300 ml bieleho kefíru

125 g polotučného tvarohu

150 g riccoty

80 g lučiny, žervé natural

125 g mozzarelly light

150 g cottage

100 g tvarôžkov

80 g tuniaka vo vlastnej šťave

Výber vhodných bielkovinových potravín na desiatu

Výber vhodných potravín na desiatu



RECEPTY PRE 3. KROK

V 3. kroku si už budete môcť dopriať aj porciu chudého mäsa, a preto pre vás máme pár 
receptov, vďaka ktorým budú vaše chuťové bunky v siedmom nebi.

ZELENINOVÝ VÝVAR S CELESTÍNSKYMI REZANCAMI

„CHIPSY“ IT’S MY LIFE!

Ingrediencie
• 1 kávová lyžička zeleninového 

vývaru It’s my life!
• 1 ks ľubovoľnej omelety It’s my life!

• bylinky na dochutenie

Ingrediencie
• 1 ks syrovej (alebo aj inej) 

omelety It’s my life!

• 5 g olivového oleja (ghí)

• zeleninový vývar It’s my life! alebo 
čerstvé bylinky

• cesnak

1. zeleninový vývar It’s my life! zalejeme 250 – 300 ml horúcou vodou
2. podľa návodu na obale si pripravíme ľubovoľnú omeletu It’s my life! 
3. hotovú omeletu nakrájame na širšie rezance, ktoré pridáme do zeleninového vývaru
4. hotový vývar možno dochutiť čerstvými bylinkami alebo jarnou cibuľkou

1. syrovú omeletu It’s my life! pripravíme vo väčšom množstve vody, aby vzniklo redšie 
cesto (podľa chuti môžeme pridať roztlačený cesnak)

2. na rozpálenej panvičke zľahka potretej olivovým olejom (ghí) pripravíme tenké 
omeletky (lievance), ktoré následne dáme do rúry rozohriatej na 160 °C na cca 3 – 5 
minút dosušiť

3. hotové „čipsy“ dochutíme zeleninovým vývarom It’s my life! alebo bylinkami

Postup

Postup

RECEPTY PRE 1. & 2. KROK

Pretože nikto nemá rád jednotvárnosť v strave, pripravili sme si pre vás niekoľko receptov, 
vďaka ktorým si môžete v prvých krokoch redukčného programu It’s my life! vylepšiť naše 
produkty, aby ste si čo najviac pochutnali.



HOVÄDZÍ STEAK SO ZELEROVÝMI HRANOLČEKMI

PANENSKÁ SVIEČKOVICA S KARFIOLOVOU KAŠOU

• 200 – 250 g chudého hovädzieho mäsa

• 150 g zeleru

• 200 – 250 g bravčovej panenskej 
sviečkovice

• 200 g karfiolu
• 10 g olivového oleja
• 10 g ghí

• 10 g zeleninového vývaru It’s my life!

• čerstvé bylinky, cesnak, čierne korenie

• 20 g olivového oleja

• 10 g zeleninového vývaru It’s my life!

• 10 g cibule

• čerstvé bylinky podľa chuti, cesnak,  
čierne korenie 

1. Chudé hovädzie mäso naložíme deň vopred do marinády (olivový olej, zeleninový 
vývar It’s my life!, čerstvé bylinky, cesnak, čierne korenie) dáme cez noc do 
chladničky.

2. Vybraný kúsok mäsa najprv prudko opečieme zo všetkých strán na panvici, 
následne vložíme do rúry predhriatej na 180 °C a pečieme do požadovaného stavu 
(rare, medium rare, medium, medium well, well done). Potom necháme mäso 
odpočinúť.

3. Medzitým pripravíme zelerové hranolčeky – zeler umyjeme, olúpeme, nakrájame 
na hranolčeky a následne ich vložíme do vriacej vody a varíme cca 1 – 2 minúty.

4. Predvarené hranolčeky scedíme, necháme odkvapkať, okoreníme zeleninovým 
vývarom It’s my life!, bylinkami, cesnakom a pokvapkáme lyžičkou olivového oleja. 
Všetko dôkladne premiešame.

5. Takto pripravené zelerové hranolčeky dáme na papier na pečenie, vložíme do rúry 
rozohriatej na 220 – 240 °C a pečieme do zlatista.

6. Servírujeme s mäsom.

1. Bravčovú panenskú sviečkovicu naložíme do marinády (olivový olej, zeleninový 
vývar It’s my life!, čerstvé bylinky, cesnak, korenie) dáme cez noc do chladničky.

2. Panenskú sviečkovicu prudko opečieme zo všetkých strán na panvici, následne 
preložíme do zapekacej misy a zasypeme cibuľou.

3. Pečieme v rúre predhriatej na 180 °C cca 10 minút, potom panenskú sviečkovicu 
obrátime, pridáme rozmarín, priklopíme a pečieme ďalších 20 minút.

4. Mäso vyberieme z rúry, necháme 2 minúty odpočinúť a nakrájame na tenké plátky.
5. Karfiol zbavíme hlúba, rozlámeme na ružičky, vložíme do vody a varíme domäkka.
6. Uvarený karfiol zlejeme a pretlačíme cez sito, okoreníme zeleninovým vývarom IML, 

dochutíme čiernym korením a rozmixujeme dohladka.
7. Do hotovej kaše pridáme ghí (topené maslo).
8. Servírujeme s panenskou sviečkovicou a ozdobíme čerstvou petržlenovou vňaťou.

Postup

Postup



It‘s my life! a.s.

Plotní 688/75, 602 00 Brno

www.itsmylife.sk

/itsmylifesk @itsmylife_sk


