
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: PORADNIA DIETETYCZNA CDS BIAŁYSTOK NAJNIŻSZE CENY

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Centrum Dietetyki Stosowanej (.: poradniacds :.)
  Adres: Andrzeja Boboli 1
  Miasto: Bialystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 792930144
                

OPIS:

Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej mieszcząca się przy ul. Św. Andrzeja Boboli 1 zaprasza na konsultacje z dietetykiem,
połączone z analizą składu ciała oraz opracowaniem jadłospisu, który gwarantuje skuteczne odchudzanie. W poradni Centrum Dietetyki
Stosowanej świadczymy najwyższej jakości usługi z zakresu zdrowego odżywiania. W trakcie wizyty dietetyk zadba o Państwa zdrowie
oraz szczupłą sylwetkę dopasowując ilość oraz skład posiłków do Państwa potrzeb oraz potrzeb całej rodziny. Dietetycy z Centrum
Dietetyki Stosowanej oferują najskuteczniejsze metody odchudzania, oparte na produktach dostępnych w większości sklepów oraz
łatwych w przygotowaniu posiłkach. Odchudzanie z dietetykiem z CDS jest łatwiejsze, dzięki pełnemu wsparciu i zaangażowaniu
najlepszych specjalistów z zakresu zdrowego odżywiania. Oferta poradni dietetycznej CDS została poszerzona o pakiety umożliwiające
diagnostykę nietolerancji pokarmowych tj. nietolerancja glutenu/celiakia, nietolerancja białek, nietolerancja węglowodanów.
Do Państwa dyspozycji stworzyliśmy miejsce przyjazne, przestronne, z możliwością udziału w szkoleniach z zasad przygotowywania
posiłków oraz kącikiem dla dzieci. Dietetycy z CDS posiadają ogromne doświadczenie w poprawie stanu zdrowia poprzez odchudzanie
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Oferta poradni CDS to specjalnie opracowane pakiety medyczne, z zaleceniami dietetycznymi na
czas choroby, dla osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób po zabiegach bariatrycznych. Prowadzimy konsultacje internetowe
oraz realizujemy wizyty domowe u Pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie przyjść na wizytę. Wizyty u dietetyka w
poradni CDS można umawiać korzystając z kalendarza online, dostępnego na stronie internetowej. Wszelkich informacji o ofercie
poradni dietetycznej CDS udzielimy Państwu telefonicznie 792 930 144 oraz e-mail: info@cds-dieta.pl. Na stronie internetowej poradni
www.cds-dieta.pl dostępna jest pełna oferta usług dietetycznych oraz informacje o możliwościach współpracy z Centrum Dietetyki
Stosowanej. Oferta współpracy obejmuje szkolenia z zasad zdrowego żywienia, prelekcje, spotkania firmowe oraz doradztwo dietetyczne
dla punktów gastronomicznych, restauracji, stołówek pracowniczych. Oferujemy wigilijne spotkania z dietetykiem, które sprawią, że
spotkania przy wspólny stole staną się jeszcze przyjemniejsze, a dla Państwa pracowników będą doskonałą okazją do zmiany nawyków
żywieniowych oraz poprawy kondycji.


