
המלצות התזונה האישיות שלך
הסבר והנחיות



.מספקת ציון אישי למגוון רחב של מזונות DayTwoאפליקציית התזונה של

ניתן למזון אשר באופן יחסי יעלה לך פחות את רמת  +Aכאשר ציון -Cל  +Aהציונים נעים בין 

.ניתן למזון שבאופן יחסי יעלה לך יותר את רמת הסוכר בדם-Cוציון , הסוכר בדם

. בתוך מגבלת הקלוריות היומית שלך Aלבחור מזונות סביב ציון :הכלל המנחה

הציון האישי שלך



כמות קלוריות יומית מחושבת

של מצוינת בחלקו העליון , על משקל נוכחישמירהכמות הקלוריות היומית המומלצת לצורך 

.בכל קטגוריההמסך

גיל , גובה, סמך נתונים אישיים כגון משקלההמלצה לגבי כמות הקלוריות היומית מחושבת על

.ופעילות גופנית



FOODהמסך הראשי 

:קטגוריות4-המלצות התזונה האישיות מחולקות ל

•Popular Food Items

•Build Your Own Meal

•Top Meals

•Snack Smarter

בהמשך נציג הסבר ודוגמאות לכל אחת מהקטגוריות



Popular Food Items

במסך זה ניתן למצוא את הציון האישי שלך לרשימה של מזונות  

בחלוקה לקטגוריות  , אותם ניתן לשלב בתפריט היומי, פופולריים

.מוצרי בשר, מוצרי חלב, פירות, ירקות: שונות כגון

לרוב אנו אוכלים ארוחות המורכבות ממספר פרטי -חשוב להדגיש

לכן חשוב לדעת שציון של פריט מזון עשוי להשתנות בשילוב  , מזון

על מנת לחשב ציון של ארוחות מורכבות יש  . עם פרטי מזון אחרים

Build your own meal-לגשת ל



הארוחה יפתח כרטיס  /על ידי לחיצה על שם פריט המזון

.אשר מציג מידע על מרכיבים וערכים התזונתיים

בו ניתן  , תביא אתכם לחלק המדעי SCIENCEלחיצה על

אשר  ( מיקרוביום)למצוא דוגמאות לקבוצות חיידקי המעי 

.השפיעו על הציון האישי שהתקבל

כרטיס מזון



,  במסכים אלה ניתן לבחור בין מגוון ארוחות פופולריות

.המחולקות לפי קטגוריות

.-Cעד +  Aלכל ארוחה ציון אישי מ

יש להתחשב בכמות הקלוריות היומית המחושבת , גם כאן

.בבחירת ארוחות

Your Top Meals + Snack Smarter 



.או לפרטי מזון ספציפיים, במסך זה ניתן לחשב ציון לארוחות בהרכבה עצמית

:על מנת להרכיב ארוחה יש לבצע את הפעולות הבאות

להכניס פריט מזון בשורת החיפוש1.

לבחור את הפריט המתאים מתוך הרשימה  2.

.Addלבחור את גודל מנת ההגשה והכמות הרצויה וללחוץ על 3.

ליצירת שילובים והרכבת , ניתן לחזור על הפעולה לשם הוספת פרטי מזון4.

.הארוחה הרצויה

בשלב זה יפתח כרטיס המזון עם הציון האישי  Calculate ,נלחץ על -לסיום5.

.שקיבלתם עבור הארוחה

על ידי לחיצה על          ושמירת  Favorites-ניתן להוסיף את הארוחה ל6.

.הארוחה בשם

Build Your Own Meal



המלצות התזונה האישיות שלך מושפעות מהנתונים אישיים  

.DayTwoשהזנת בשאלון האישי באתר 

:כמו למשל,  במידה וחלו שינויים בנתונים האישיים שלך

קבלה של תוצאות בדיקת דם חדשות•

עליה או ירידה במשקל•

שינוי בהעדפות המזון•

.  יש לעדכן אותם בשאלון באתר

-על מנת לעדכן את השאלון יש לגשת בדף הראשי ל

HOW TO USE FOOD PREFERENCES UPDATE FOOD PREFERENCE

עדכונים ושינויים



לכל שאלה נוספת ולתיאום שיחת הדרכה והסבר על ההמלצות ניתן לפנות  
support@daytwo.comאו במייל 03-9786858לצוות התזונה בטלפון 

יצירת קשר



!בהצלחה


