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váVeronika Freimanová přistoupi-
la k zásadní proměně svého stra-
vování z vlastní vůle. S pomocí 
nutriční terapeutky Lady Nosko-

vé se jí podařilo začít jíst zdravě, vyvá-
ženě a dopřát svému tělu jen to, co po-
třebuje a dělá mu dobře. „Dotáčela jsem 
seriál Vyprávěj, a najednou jsem v zrca-
dle zahlédla rozložitější babičku. Měla 
jsem na Ladu kontakt už déle, a nejtěž-
ší bylo přijmout fakt, že problém nevy-
řeší tři pytlíky čehosi denně a do mě-
síce bude hotovo. Ale povedlo se nám 
to,“ vysvětlila start proměny svých ná-
vyků Freimanová. Přistoupila na diet-
ní plán, který jí Lada vytvořila na míru, 
a během pár týdnů zmizely herečce ne-
jen potíže se zažíváním, ale začala se cí-
tit lehčí a plná energie. Při natáčeních 
přestala konzumovat jídlo z cateringu 
a naučila se používat zcela nové potravi-
ny, které dříve ani neznala. Dietu dodržo-
vala Veronika půl roku, a dnes přesně ví, 
kam se vrátit, když si potřebuje po leh-
kém hřešení jídelníček srovnat. „Dří-
ve jsem měla téměř závislost na smaže-

ných jídlech, dnes mě ani nenapadne mít 
na to chuť. Držím si skvěle svou váhu, 
a pokud je něco jen trochu špatně, spo-
lehlivě mě varuje mé zažívání.“ Veroni-
ka Freimanová se tak s Ladou Noskovou 
potkává už jen výjimečně, a tentokrát 
si dopřály oběd v pražské Pizze Colose-
um. „Oběd by měl být plnohodnotné vy-
vážené jídlo, po němž by měl být žaludek 
zcela nasycený na tři následující hodiny. 
Manažer této sítě restaurací zhubl díky 
mému nutričnímu plánu dvacet kilogra-
mů, a tak bylo už jen otázkou, jak vyjít 
dalším klientům vstříc, aby měli možnost 
jíst v restauraci, a přitom zdravě a diet-
ně,“ vysvětluje Nosková propojení své 
spolupráce se známou pizzerií. Colose-
um nabízí i speciální jídelní lístek s jíd-
ly, která jsou správně složená a vyhovují 
zdravému životnímu stylu. „Coloseum mi 
vyhovuje tím, že mi připraví s sebou jídlo 
do krabičky, a já mám jistotu, že si odne-
su jen to, co mi udělá dobře, bude mi to 
chutnat a navíc bude jídla dost, a já ne-
budu mít hlad,“ směje se Veronika Frei-
manová. 

Oblíbená herečka Veronika Freimanová (59) 
vypadá krásně, šťastně a zdravě. A to i díky 
vyváženému jídelníčku. 

reStAurACe,  
kde se najíte dietně
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VERONIKA 
FREIMANOVÁ 
o své zdraví 
poctivě  
pečuje

V PIZZE COLOSEuM 
se budete cítit 
příjemně díky 
útulnému interiéru

V MENu najdete spoustu skvělých, zdravých 
a nutričně vyvážených jídel 

HEREČKA 
s nutriční 
terapeutkou 
Ladou


