
Tehtäväluettelo – Tohtori Simeonsin dieetti 

Tohtori Simeonsin Dieetti – Nopea laihduttaminen – jopa 15 kg 40 päivässä SimeonsinDieetti.fi 

Kaikkien tässä luettelossa mainittujen tehtävien suorittaminen takaa tohtori Simeonsin dieetin  prosessin 

kaikkien vaiheiden oikein tekemisen dieetin sisäistämisestä alkaen koko prosessin loppuun asti. 

Seuraamalla sitä voit olla varma, että teit kaikkesi saavuttaaksesi prosessissa luvatun tavoitteen: jopa 15 

kg:n painonpudotus 40 päivässä. 

Miten tehtäväluetteloa käytetään: 

Jokainen tehtävä on numeroitu – lue numeron jälkeen oleva ohje, toimi sen mukaan ja merkitse sen jälkeen 

tehdyksi. Siirry seuraavaan numeroon. 

Numero Tehtävä V 

1. Kirjaudu Asiakastukikeskukseen meidän verkkosivulla ja lue läpi siellä oleva tärkeä ja 

hyödyllinen info.  

 

2. Lataa ja tulosta: 

 Ruoka-aineiden taulukko — Vaihe 1 - Lihotus 

 Ruoka-aineiden taulukko – Vaihe 2 – 500 kalorin dieetti 

 

3. Mene sivulle Ohjeet – Johdanto ja varmista, että näet ja voit lukea koko näytöllä käytännön 

ohjeet dieettiä varten. 

 

4. Mene sivulle Asiakastuen Foorumi ja täytä omasta profiilistasi niin paljon kuin haluat 

itsestäsi toisille näyttää. 

 

5. Käytännön ohje: lue läpi "Johdanto"  

6. Käytännön ohje: lue läpi "Laihdutusprosessin Perusteet".  

7. Käytännön ohje: lue läpi "Prosessin Vaiheet Lyhyesti".  

8. Käytännön ohje: lue läpi "Ennen Kuin Aloitat".  

9. Naiset: laskekaa kuukautiskierrostanne milloin voitte aloittaa dieetin, ohjeet löydätte 

luvusta "Milloin aloittaa ohjelma". 

 

10. Suosittelemme: teettäkää yleinen verenkuva nähdäksenne tohtori Simeonsin dieetin 

hämmästävät tulokset, jotka ulottuvat paljon kauemmaksi kuin vain painonpudotus. 

 

11. Ehdoton! Ota itsestäsi "Ennen" kuvat edestä ja sivulta.  

http://www.simeonsindieetti.fi/
http://www.simeonsindieetti.fi/support-center
http://www.simeonsindieetti.fi/wp-content/uploads/2014/10/Ruoka-aineiden-taulukko-%E2%80%93-Vaihe-1-%E2%80%93-Lihotus.pdf
http://www.simeonsindieetti.fi/wp-content/uploads/2014/10/Ruoka-aineiden-taulukko-%E2%80%93-Vaihe-2-%E2%80%93-500-kalorin-dieetti.pdf
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/online-guide-introduction
http://www.simeonsindieetti.fi/support-forum
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/online-guide-introduction
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/process-fundamentals
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/steps-in-short
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/before-you-begin
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Numero Tehtävä V 

12. Mittaa itsesi: 

Vyötärö:   Mittaa kaikkein kapeimmasta kohdasta lonkkaluiden yläpuolelta. 

                 Mitta:   

Lantio:      Mittaa kaikkein leveimmästä kohdasta vyötärön ja reisien väliltä.  

                 Mitta:   

Vatsa:       Mittaa navan korkeudelta.  

                 Mitta:   

Rinta:       Mittaa kaikkein leveimmästä kohdasta tai nännin korkeudelta.  

                 Mitta:   

Reisi:        Mittaa yhden jalan ympäriltä kaikkein leveimmästä kohdasta. 

                 Mitta:   

Käsi:         Mittaa yhden käden ympäriltä kaikkein leveimmästä kohdasta (hauis). 

                 Mitta:    

 

13. Sinulle saapuu postissa paketti makeita pillereitä, joilla on HCG vaikutus. Jos sinulla on 

kysytävää tai ongelmia, ota meihin yhteys sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

14. Käytännön ohje: lue läpi luku "Vaihe 1 – Lihotus".  

15. Käytännön ohje: lue läpi "Vaihe 2 – 500 Kalorin Dieetti". Se on tarpeen siksi, että tietäisit 

mitä sinun täytyy tehdä kaksipäiväisen lihotuksen jälkeen. 

 

16. Päätä milloin tarkalleen aloitat dieetin. 

Ilmoita siitä meille sähköpostilla support@simeonsindieetti.fi aiheella "Ohjelman aloitus" 

ja sisältö:  

"Aloitan ohjelman <päivä kuu vuosi>. <Sinun täydellinen nimesi>". 

Näin voimme tietää missä vaiheessa ja päivässä olette ohjelmassa menossa, ja saamme 

myös parhaalla mahdollisella tavalla auttaa teitä ohjelman läpi viemisessä. 

 

17. Aloita dieettiohjelma Vaiheella 1 – Lihotus. 

Ota ensimmäiset 4 makeaa pilleriä 15 minuttia hampaiden pesun jälkeen ja 30 minuttia 

ennen syömistä tai juomista. 

 

18. Pange köögis varakult valmis kõik vajalikud vahendid järgneva sammu jaoks Samm 2 – 

500 Kalori Dieet, et oleksite valmis sellele üle minema 2-3 päeva pärast. 

Laita keittiössä hyvissä ajoin valmiiksi kaikki tarpeellinen seuraavaa vaihetta varten Vaihe 

2 – 500 Kalorin Dieetti, jotta olisit valmis aloittamaan sen 2-3 päivän kuluttua. 

Toimi ohjeen "Ennen kuin aloitat" mukaan. 

 

http://www.simeonsindieetti.fi/
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-1
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-2
mailto:support@simeonsindieetti.fi
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Numero Tehtävä V 

19. Jos painosi on noussut vähintään 1,5 kg lihotuksen aikana – jatka Vaiheeseen 2 – 500 

Kalorin Dieetti tästä päivästä lähtien. 

Jos ei – tee vielä 1 päivä lihotusta. 

Älä mene eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, jos painosi ei ole noussut vähintään 1 kg, se 

on vähimmäismäärä. Muuten tunnet ensimmäisellä viikolla nälkää, väsymystä, lihassärkyä 

ja muita epämiellyttäviä oireita. Niitä ei ole, jos täytät huolellisesti lihotus-vaiheen 

vaatimukset. 

 

20. No nii, olet päässyt Vaiheesee 2 – 500 Kalorin Dieetti! 

Päätä mitä ja milloin alat syödä päivän aikana. 

Et tiedä vielä miten kehosi alkaa reagoida dieettiin, siksi valmista jo etukäteen kaikki 

sallitut ruoka-aineet niin, että voit ottaa ne helposti mukaan kouluun tai työhön. Se on 

tarpeellista siksi ettei sinun tarvitse alkaa etsiä sallittuja ruoka-aineita kaikkein 

epäsopivampaan aikaan, varsinkin silloin kun sinulla on nälkä! 

 

21. Avaa ja katso Päiväkirja-näyte täyttämisestä. 

Se auttaa sinua näkemään miten päiväkirjaa täytetään, ja mikä parasta – kuinka hyvin se 

auttaa sinua kontrolloimaan dieettipäivää. 

 

22. Pidä päiväkirjaa joka päivä! 

Se varjelee sinua vikojen tekemiseltä – kirjoita aamupainosi ja sen muutos. 

Jos painosi ei ole laskenut – lue ohje luvusta "Vaihe 2 – Paino Ei Laske", jotta voisit olla 

varma oletko tehnyt kaiken oikein. 

Painosi on noussut – lue ohje luvusta "Vaihe 2 – Painonnousu", jotta voisit varmistua siitä, 

että et tee dieetissä mitään suuria virheitä. 

Kaikkein täärkeintä on pitää mielessä: tarkka ohjelma! Joka päivä on painon laskettava 

200-700 g, tai keskimäärin 500 g. Jos paino ei laske – siihen täytyy olla jokin syy, joka sinun 

on ymmärrettävä ja kontrolloitava itseäsi. 

Jotain jäi epäselväksi – lähetä se meille Henkilökohtainen Apu - linkin kautta tai kirjoita 

sähköposti: support@simeonsindieetti.fi  

 

23. Kun olet pitänyt 500 kalorin dieettiä vähintään 23 päivää ja enintään 40 päivää, voit minä 

päivänä tahansa päättää, että olet pudottanut tarpeeksi painoasi ja voit siirtyä vaiheeseen 

Vaihe 3 — Laskeutuminen.  

 

http://www.simeonsindieetti.fi/
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-2-stalled
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-2-gain
http://www.simeonsindieetti.fi/contact-support
mailto:support@simeonsindieetti.fi
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Numero Tehtävä V 

24. Lue läpi ohjeen luku "Vaihe 3 – Purkaminen". 

Sinä päivänä kun olet päättänyt siirtyä Vaiheeseen 3 – älä ota enää hCG vaikutteisia 

pillereitä. 

Jatka 500 kalorin dieettiä ja päiväkirjan pitämistä voidaksesi kontrolloida ruokavalintojasi. 

 

25. Lue läpi ohjeet luvusta "Vaihe 4 – Painon Vakauttaminen".  

26. Onko kulunut 3 päivää ilman hCG vaikutusta?  

Siirry Vaiheeseen 4 – Painon Vakiinnuttaminen. 

 

27. Lataa ja tulosta Ruoka-aineiden taulukko – Vaihe 4 – Painon Vakiinnuttaminen  

28. Onneksi olkoon! Olet läpäissyt Tohtori Simeonsin dieetin nopean 

laihdutusohjelman koko kierroksen! 

 

29. Suosittelemme: teetä yleinen verenkuva nähdäksesi nyt laihdutusohjelman läpäisyn ja 

aineenvaihdunnan normalisoinnin jälkeiset tulokset. 

 

30. Ehdoton! Ota itsestäsi "Jälkeen" kuvat edestä ja sivulta.  

31. Mittaa itsesi: 

Vyötärö:   Mittaa kaikkein kapeimmasta kohdasta lonkkaluiden yläpuolelta. 

                 Mitta:   

Lantio:      Mittaa kaikkein leveimmästä kohdasta vyötärön ja reisien väliltä.  

                 Mitta:   

Vatsa:       Mittaa navan korkeudelta.  

                 Mitta:   

Rinta:       Mittaa kaikkein leveimmästä kohdasta tai nännin korkeudelta.  

                 Mitta:   

Reisi:        Mittaa yhden jalan ympäriltä kaikkein leveimmästä kohdasta. 

                 Mitta:   

Käsi:         Mittaa yhden käden ympäriltä kaikkein leveimmästä kohdasta (hauis). 

                 Mitta:   

 

http://www.simeonsindieetti.fi/
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-3
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/phase-4
http://www.simeonsindieetti.fi/wp-content/uploads/2014/10/Ruoka-aineiden-taulukko-%E2%80%93-Vaihe-4-%E2%80%93-Painon-Vakiinnuttaminen.pdf
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Numero Tehtävä V 

32. Lähetä "Ennen" ja "Jälkeen" kuvasi meille sähköpostilla support@simeonsindieetti.fi ja liitä 

mukaan lyhyt kuvaus dieettisi kulusta. 

Kirjoita muutamalla lauseella miten dieetti henkilökohtaisesti sinulla meni. Päätä mitä 

haluaisit jakaa muille tästä nopeasta laihdutusohjelmasta ja aineenvaihdunnan 

normalisoinnista, jonka nimi on "Tohtori Simeonsin Dieetti". 

Kerro myös suostutko siihen, että julkaisemme kuvasi ja kertomuksesi  

verkkosivuillamme ja asiakastuen foorumissa. 

 

33. Lue läpi ohjeen luku "Lopulliset Ohjeet".  

 

Tavataan seuraavalla kierroksella!  

http://www.simeonsindieetti.fi/
mailto:support@simeonsindieetti.fi
http://www.simeonsindieetti.fi/online-guide/epilog

