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TYTUŁ: NAJSKUTECZNIEJSZE METODY ODCHUDZANIA BIAŁYSTOK CDS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Centrum Dietetyki Stosowanej jest poradnią dietetyczną, która od wielu lat otacza opieką Pacjentów wspierając ich w walce z
zaburzeniami odżywiania. Centrum Dietetyki Stosowanej oferuje usługi dietetyczne dla Pacjentów, którzy zmagają się z problemem
nadwagi oraz innymi problemami z zakresu zdrowego odżywiania. Poradnia dietetyczna CDS opracowała ofertę w oparciu o wieloletnie
doświadczenie oraz nieustanny rozwój, dopasowany do najnowszych badań naukowców w zakresie zdrowego odżywiania. Oferta poradni
dietetycznej CDS została przygotowana w firmie pakietów dedykowanych dla różnych grup Pacjentów, w zależności od potrzeb i
oczekiwań dotyczących efektów odchudzania. Dieta przygotowana przez dietetyka jest najskuteczniejszą metodą odchudzania, z uwagi
na zbilansowanie diety oraz eliminację pokarmów, które nie służą zdrowiu Pacjenta. W ofercie poradni dostępne są pakiety
umożliwiające określenie rodzaju nietolerancji pokarmowych, w tym nietolerancji glutenu, nietolerancji białek czy nietolerancji
węglowodanów. Wizyty w poradni dietetycznej CDS można umawiać telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej. Na stronie
poradni www.cds-dieta.pl umieściliśmy, na bieżąco aktualizowany, kalendarz umożliwiający rezerwację wizyty u dietetyka. Pacjenci
poradni dietetycznej CDS mają możliwość skorzystania z wizyt domowych dietetyka oraz konsultacji internetowych. Dietetycy z poradni
CDS wspierają swoich Pacjentów na wiele sposobów, wykorzystując w tym celu sprzęt diagnostyczny renomowanych firm, zapewniając
komfort w przestronnych gabinetach oraz gwarantując przyjazną i nieskrępowaną atmosferę w trakcie wizyty w poradni. Usługi poradni
dietetycznej dedykowane są dla różnych grup Pacjentów: dzieci, młodzieży, osób starszych, osób w trakcie rekonwalescencji, kobiet w
ciąży, matek karmiących. Otaczamy opieką wszystkich Pacjentów zapewniając im jadłospis dopasowany do aktywności życiowej,
modyfikacje jadłospisu w trakcie diety, dietę opartą na produktach powszechnie dostępnych oraz jadłospis uwzględniający potrzeby całej
rodziny.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia obniżyliśmy ceny pakietów oraz przygotowaliśmy specjalną ofertę współpracy dla firm
zainteresowanych zakupem pakietów usług dla swoich pracowników. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej oferują również
szkolenia z zasad zdrowego żywienia, prelekcje, spotkania firmowe oraz doradztwo dietetyczne dla klinik położniczych, klinik medycyny
estetycznej, medycyny sportowej, jak również restauracji, stołówek pracowniczych, szkół oraz przedszkoli. Zapraszamy do zapoznania się
ofertę usług poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej na stronie www.cds-dieta.pl oraz kontaktu z dietetykiem pod numerem
792 930 144


