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Müşter� B�lg�lend�rme Sunumu



Ana G�r�ş

Google Play veya AppStore dan SH L�fe Mob�l
Uygulamasını telefon/Tablet�n�ze �nd�r�n�z.
S�ze ver�len Bay� kodu,telefon
numaranız,ş�fren�z� g�r�n�z.
B�lg�lend�rme formunu okuyup onayladıktan
sonra G�r�ş Yap tuşuna basınız.



Ana Sayfa



Bu alanda eğer k�ş�ye özel egzers�z taleb�n�z
var �se,eğ�tmen�n�z tarafından,s�z�n sağlık
durumunuz ve hedefler�n�ze göre hazırlamış
olduğu s�ze özel egzers�zler yer almaktadır.
Play tuşuna bastığınızda,nabız ölçer kullanıp
kullanmayacağınızı soracaktır.
Eğer göğüs nabız bandınız var �se evet,yoksa
hayırı seç�n�z.
Göğüs nabız bandı �le egzers�z yaparsanız,ders
b�t�m�nde,geçm�ş dersler kısmında kalor� ve
nabız b�lg�ler�n�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Eğ�tmen Ders
Takv�m�



Bu alanda eğer k�ş�ye özel egzers�z taleb�n�z
var �se,f�zyoterap�st�n�z tarafından,s�z�n sağlık
durumunuz ve hedefler�n�ze göre hazırlamış
olduğu s�ze özel egzers�zler yer almaktadır.
Play tuşuna bastığınızda,nabız ölçer kullanıp
kullanmayacağınızı soracaktır.
Eğer göğüs nabız bandınız var �se evet,yoksa
hayırı seç�n�z.
Göğüs nabız bandı �le egzers�z yaparsanız,ders
b�t�m�nde,geçm�ş dersler kısmında egzers�z
anal�zler�n�ze ulaşab�l�rs�n�z.Bu anal�zler�
eğ�tmen�n�zde göreb�l�r. 

F�zyoterap�st Seans
Takv�m�



Bu alanda ,h�zmet aldığınız �şletmede vücut
anal�z� mevcut �se ,vücut anal�z�n�ze,anamnez
raporunuza ve vücut ölçüler�n�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Ölçüm B�lg�ler�n�z



Bu alanda ,s�z�n �ç�n planlanmış randevularınızı
tak�p edeb�l�rs�n�z.

Randevularınız



Bu alanda ,eğer d�yet h�zmet� alıyor
�sen�z,d�yet�syen�n�z tarafından s�ze özel
hazırlamış olduğu d�yet l�stes�ne ulaşab�l�rs�n�z.

D�yet L�stes�



Bu alanda ,eğer d�yet h�zmet� alıyor
�sen�z,d�yet�syen�n�z tarafından s�ze özel
hazırlamış olduğu d�yet l�stes�ne ulaşab�l�rs�n�z.

D�yet L�stes�



Bu alanda ,almış olduğunuz pakete göre,k�m �le
mesajlaşmak �sted�ğ�n�z� seçerek,mesaj/fotoğraf
göndereb�l�rs�n�z.
Uzmanlar ,müsa�t oldukları �lk fırsatta s�ze ger�
dönüş yapacaklardır.

Chat Yap



Bu alanda ,ana menüden farklı olarak,Kan Tahl�l�
Gönderme ve B�lg� Bankası kısımları yer
almaktadır.

Sol Menü



Bu alanda ,eğer uzaktan h�zmet
alıyorsanız,yaptırmış olduğunuz en son kan
tahl�l�n� s�steme yükleyeb�l�r,uzmanların s�z�n �ç�n
daha sağlıklı planlar hazırlamasına yardımcı
olab�l�rs�n�z.

Kan Tahl�l� Gönderme



Bu alan, 3 başlık altında toplanmaktadır.
Üsttek� sh�tlerden seçerek �lerleyeb�l�rs�n�z.
Egzers�z B�lg� Bankası
Sağlık B�lg� Bankası
Beslenme B�lg� Bankası
Sağ üst köşede yer alan karşılıklı oklar �le f�ltre
uygulayab�l�rs�n�z.

B�lg� Bankası



Bu alan, Genel egzers�zler�n yanı sıra ,egzers�zler
hakkında genel b�lg�lere ulaşab�l�rs�n�z.

Egzers�z B�lg� Bankası



Bu alan, Genel Sağlık b�lg�ler�ne ulaşab�l�rs�n�z.

Sağlık B�lg� Bankası



Bu alan, Beslenme hakkında genel b�lg�ler�n yanı
sıra
D�yet tar�fler�
Detoks tar�fler�
Smooth�e tar�fler�ne ulaşab�l�rs�n�z.

Beslenme B�lg� Bankası



Sağlıklı Günler Dileriz
AKILLI SAĞLIKLI YAŞAM ®


