
Agnieszka Cioś, ComplEAT Lublin: 
 

„Ja i mój Mistrz Jawon Medical X-Contact 350! Pozdrawiam ekipę Accuniq.pl 
i Roksana Vbody za to że mnie namówili. 
Miałam wątpliwości co do zakupu tego sprzętu. Wahałam się czy wybrać coś 
"normalnego", jak tanita z którymi wcześniej pracowałam, czy zainwestować 
kilkanaście tysięcy w profesjonalny sprzęt medyczny. Co by to było za 
życie, gdyby człowiek nie miał dylematów. I co? Strasznie się polubiliśmy 
przez te dwa lata, choć jest niesamowicie dokładny, wrażliwy i czasem coś 
pogada do Pacjentów, to dosłownie jak na załączonym obrazku - jest moją 
prawą ręką. 
 

Dlaczego warto regularnie wykonywać analizę składu ciała w czasie 
stosowania jakiejkolwiek diety? 

 

- ocenimy ogólny spadek masy ciała pomiędzy spotkaniami 
- sprawdzimy, czy spadła woda, czy rozpoczął się już proces spalania 
tkanki tłuszczowej 
- sprawdzimy czy nie zanikają mięśnie - ważne w czasie odchudzania ale i 
u osób z wyniszczeniem, czy zaburzeniami wchłaniania 
- nawodnienie! Ii tu mój analizator robi super robotę, bo sprawdza ogólny 
poziom elektrolitow oraz ilość wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej, co ma 
często wpływ na obrzęki 
- sprawdzamy poziom, powierzchnię, masę tkanki tłuszczowej brzusznej, 
która jak wiemy odpowiada za stan zapalny, insulinooporność, zespół 
metaboliczny, czy cukrzycę 
- analiza segmentowa - czyli wiemy, która strona ciała jest mocniejsza, a 
nad którą warto mocniej pracować 
- po analizie dostajesz pamiątkę - z automatu drukuje się skrót badania, 
chyba że się zapomnę i nie dam... 
- a wszystkie dane zapisują się w programie na moim kompie, więc za 
każdym razem widzimy ładne wykresy, co i w którą stronę idzie. Po to też 
się spotykamy, by zmienić kierunek, założenia, porozmawiać. 
 

Nawet mam wbudowaną poziomicę, żeby waga równiutko stała. A że gabinet 
mam w dosłownie odkopanej z piachu zabytkowej kamienicy i podłoga do 
równych nie należy to trzeba sobie jakoś pomóc J 
 

Szkoda, że nie wszyscy moi Pacjenci są z Lublina i że nie każdy ma okazję 
się sprawdzić, ale zapraszam, przy okazji.” 


