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HEALTHMAP EGÉSZSÉGFEJLESZT� 
PROGRAM GYEREKEKNEK

Az egészséges testi fejl�dés és a magas színvonalú 
sporttel jes í tmény lehet�ségének biz tos í tása 
gyermekek számára. A healthmap feltárja a gyerek 
egészségi állapotát, folyamatos meg�gyeléssel képet ad 
a testi adatokról, és megoldást nyújt a felmerül� 
problémákra. A gyerek megfelel� tápláltsági állapota, 
megfele l� i zomzata szükséges az  egészség 
meg�rzéséhez, a jó sporteredmény eléréséhez. 
Egészségfejleszt� programunk célja, a gyerekek 
hozzásegítése a megfelel� �zikai állapothoz. Healthmap 
programunkkal megvalósul az iskolai testnevelés 
támogatása és a sport támogatása, az egészséges testi 
fejl�dés biztosítása, a prevenció. Ezek meglétében 
el�mozdítható az egészség és a teljesítmény.

A PROGRAM LÉPÉSEI:

health measurement
Professzionális testösszetétel mérés

health motivation
Kiértékelés, tanácsadás

Folyamatos meg�gyelés
Folyamatos mérésekkel jól nyomon követhet� a gyerek 
egészségi állapota, megfelel� növekedése, melyet 
rendszeresen ellen�rizhet a szül� és gyermeke. 

healthmap

Munkahelyi egészségfejlesztés
Iskolai (gyerek) egészségfejlesztés
Sport
Egyéni egészségfejlesztés

A gyerekek megkapják saját eredményeiket, saját 
nyelvükön, színesen illusztrálva elemezhetik saját testük 
értékeit. Az eredmények kiértékelésekor tanácsot 
kapnak, hogyan táplálkozzanak egészségesen és a 
növekedésüknek megfelel�en, illetve a sport mellett. A 
táplálkozás fontossága megkérd�jelezhetetlen, úgy, 
ahogy a testmozgás is, melyek a helyes életmód 
kialakításának eszközei. A táplálkozási tanácsok mellett 
felhívjuk a �gyelmüket a sportolás fontosságára és 
j e len t� ségére.  A  te l j e s  p rogramma l  már 
gyermekkorban megvalósítható a prevenció és  az 
egészségfejlesztés.
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Health measurement
Tápláltsági sz�rés, testösszetétel vizsgálat
Health motivation
Kiértékelés, táplálkozási szaktanácsadás
Health monitoring
Folyamatos meg�gyelés

Inbody technológiával végzett nagy pontosságú 
testösszetétel mérés.  A sokrét� eredmény 
megmutatja a test egészségi állapotát. A méréssel 
láthatóvá válik a gyerek testösszetétele, tápláltsági 
állapota. A testnevel�k, edz�k, szül�k és a gyermekek 
számára is egyértelm� kiértékelés megmutatja, hogy 
megfelel�-e a gyermek növekedése. Fehérje, ásványi 
anyag tartalom, testvíz, szegmentált zsír- és izom tömeg 
értékelés, testsúly célérték, alapanyagcsere, növekedési 
görbe és még sok más adat, mely nélkülözhetetlen a 
min�ségi munkához a testnevelésben, és a sportban. 
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health monitoring3.

ISMERD MEG EGÉSZSÉGFEJLESZT�
PROGRAMUNKAT!

Egészségtudatossági programunk 
alkalmazási területei


