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TYTUŁ: PORADY DIETETYKA BIAŁYSTOK NIETOLERANCJE POKARMOWE

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 z powodzeniem od 10 lat dba zdrowie swoich Pacjentów. Poradnia oferuje
kompleksowe usługi w zakresie zdrowego żywienia oraz opiekę dietetyka. Na wizyty w poradni dietetycznej można umawiać się przez
Internet na stronie www.cds-dieta.pl oraz telefonicznie pod numerem 792930144. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej realizują
także wizyty domowe z dojazdem do Pacjenta oraz prowadzą wygodne konsultacje internetowe, dzięki czemu możliwa jest modyfikacja
jadłospisu czy dodatkowa porada dietetyka. Pacjenci poradni dietetycznej CDS mają do dyspozycji przestronne wnętrza przychodni,
oferujące możliwość komfortowego oczekiwania na wizytę, kącik dla dzieci rodziców, którzy przychodzą na wizytę oraz gabinety
zapewniające nieskrępowaną atmosferę w trakcie badania. Wizyta u dietetyka obejmuje analizę składu ciała wykonywaną przy użyciu
najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych, opracowanie jadłospisu uwzględniającego potrzeby całej rodziny Pacjenta oraz
zalecenia żywieniowe uwzględniające potrzeby oraz możliwości Pacjenta. Dieta opracowana przez dietetyków z Centrum Dietetyki
Stosowanej zapewnia skuteczność odchudzania oraz wspiera zdrowe nawyki żywieniowe Pacjenta. Produkty zawarte w jadłospisie są
łatwo dostępne, a posiłki łatwe w przygotowaniu oraz smaczne.
Poradnia dietetyczna CDS opracowała ofertę usług dietetycznych w formie pakietów, przeznaczonych dla różnych grup Pacjentów,
pozwalających na osiągnięcie pożądanych efektów w postaci utraty wagi, jak również dodatkowo stabilizację ciśnienia krwi, obniżenie
poziomu cholesterolu, wyeliminowanie ryzyka wielu chorób oraz powrót do formy po zabiegach, porodzie czy w rekonwalescencji.
Dodatkowo Pacjenci poradni CDS mają możliwość diagnozowania rodzaju nietolerancji pokarmowych tj. nietolerancja białek,
węglowodanów czy glutenu. Opieka dietetyka z CDS zapewnia całej rodzinie zdrowie i wsparcie w rozwijaniu zdrowych nawyków
żywieniowych na długie lata.
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, szkół
oraz przedszkoli. Zapraszamy do zapoznania się ofertą usług poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej na stronie
www.cds-dieta.pl oraz kontaktu z dietetykiem pod numerem 792 930 144


