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TYTUŁ: ODCHUDZANIE POD OPIEKĄ DIETETYKA BIAŁYSTOK DIETA

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 jest najlepszą poradnią dietetyczną na Podlasiu w opinii ponad 5000 zadowolonych
Klientów, którzy pozbyli się ponad 8000 kilogramów, dzięki poradom dietetyków z CDS. Dieta opracowana przez dietetyków z Centrum
Dietetyki Stosowanej jest oparta o aktualną wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów w
opracowywaniu założeń diety. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej przy opracowywaniu diety korzystają z powszechnie dostępnych
w sklepach produktów, uwzględniają potrzeby Klienta oraz całej rodziny, umożliwiają modyfikację jadłospisu w oparciu o produkty
preferowane przez Klienta oraz czuwają nad przestrzeganiem zaleceń diety.
Wizytę w poradni dietetycznej CDS można umówić telefonicznie lub online za pośrednictwem strony www.cds-dieta.pl. Na stronie
internetowej można również zakupić pakiety, umożliwiające skuteczne odchudzanie pod opieką dietetyka. Każdy pakiet zawiera
konsultację z dietetykiem, analizę składu ciała oraz opracowanie diety. Pakiety uwzględniają różne potrzeby Pacjenta oraz różnią się
m.in. możliwością korzystania z modyfikacji jadłospisu, konsultacji online oraz ilością wizyt kontrolnych. Dieta opracowana przez
dietetyka jest opracowywana z uwzględnieniem specyficznych potrzeb życiowych i żywieniowych Pacjenta oraz dopasowana jest do
efektów, jakie Pacjent chce osiągnąć. Skuteczna dieta opracowana przez dietetyka pozwala na zrzucenie zbędnych kilogramów, wsparcie
organizmu oraz wyeliminowanie ryzyka wielu chorób tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu czy zagrażające
zdrowiu nietolerancje pokarmowe. Oferta poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej została poszerzona o możliwość
diagnozowania nietolerancji pokarmowych, w tym: nietolerancji glutenu, nietolerancji białek czy nietolerancji węglowodanów.
Nietolerancje pokarmowe są zagrożeniem dla zdrowia. Odpowiednio opracowana dieta eliminacyjna pozwala z korzyścią dla zdrowia
wyeliminować nietolerowane produkty, a porady dietetyka pozwalają skutecznie zastąpić nietolerowane produkty w codziennej diecie.
Odchudzanie pod opieką dietetyka z Centrum Dietetyki Stosowanej jest prostsze i przyjemniejsze, dzięki możliwości modyfikacji
jadłospisu w trakcie trwania diety, wizytom kontrolnym oraz możliwości korzystania z konsultacji internetowych z dietetykiem. Pacjenci
mają również możliwość korzystania z wizyt domowych naszych dietetyków. W Centrum Dietetyki Stosowanej uwzględniamy potrzeby
wszystkich Pacjentów: dzieci, młodzieży, osób starszych, kobiet w ciąży, młodych mam, sportowców. W poradni CDS zapewniamy
kompleksowe doradztwo żywieniowe oraz maksimum uwagi i wsparcia, aby efekty były jak najbardziej zadowalające. Teraz także mogą
Państwo podarować bliskiej osobie zdrowie, w postaci kuponu upominkowego. Do każdego kuponu upominkowego, zawierającego
dowolny pakiet z naszej oferty dodamy od siebie drobną niespodziankę. Dietetycy z CDS pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem
792 930 144, by wspomóc Państwa w dbaniu o zdrowie swoje i swoich bliskich.


