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TYTUŁ: SKUTECZNA DIETA ODCHUDZAJĄCA GIŻYCKO DIETETYK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Centrum Dietetyki Stosowanej (.: poradniacds :.)
  Adres: Plac Dworcowy 1
  Miasto: Giżycko
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 792930144
                

OPIS:

Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej oferuje swoim Pacjentom
możliwość skutecznego odchudzania pod okiem doświadczonych dietetyków z
wieloletnim doświadczeniem. Poradnia CDS jest najdłużej działającą poradnia dietetyczną na Podlasiu. Usługi z zakresu dietetyki
opracowują dietetycy z wieloletnim doświadczeniem, nieszablonowym podejściem do Pacjenta oraz zaangażowaniem w proces
odchudzania Pacjentów niespotykany w innych poradniach dietetycznych. Oferta poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej
oferuje Pacjentom kompleksowe rozwiązania pozwalające na znaczącą poprawę stanu zdrowia oraz skuteczną redukcję masy ciała.
Efektywność odchudzania Pacjentów w poradni dietetycznej CDS możliwa jest dzięki wykorzystaniu sprzętu diagnostycznego
renomowanych producentów oraz rozległej wiedzy specjalistów z zakresu zdrowego żywienia. Dietetycy z poradni CDS biorą udział w
licznych szkoleniach mających na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia oraz pozwalających na uwzględnienie nowych
metod odchudzania w procesie leczenia otyłości oraz innych schorzeń związanych z otyłością: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca
i inne. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej opracowują indywidualne plany dietetyczne dostosowane do możliwości Pacjenta,
oczekiwanego efektu odchudzania oraz uwzględniające produkty, które Pacjent zna i lubi w procesie odchudzania. Dieta odchudzająca
oparta na produktach łatwo dostępnych w większości sklepów, smacznych i możliwych do przyrządzenia samodzielnie jest podstawowym
i kluczowym elementem skuteczności diety opracowanej przez dietetyków z Centrum Dietetyki Stosowanej. Opieka dietetyka przez cały
okres stosowania diety odchudzającej pozwala na modyfikacje jadłospisu w trakcie trwania diety, a możliwość korzystania z wygodnych
konsultacji internetowych z dietetykiem z CDS sprawia, że stosowanie się do zaleceń jest dużo łatwiejsze. Pacjenci poszukujący pomocy
specjalistów mogą zakupić w Centrum Dietetyki Stosowanej specjalnie opracowane pakiety usług dietetycznych dostępnych na stronie
www.cds-dieta.pl. Pakiety uwzględniają potrzeby Pacjenta, w tym częstotliwość wizyt kontrolnych w poradni dietetycznej, możliwość
modyfikacji jadłospisu oraz badań dodatkowych związanych z nietolerancjami pokarmowymi czy innymi zaburzeniami, w tym zespół jelita
drażliwego, alergie pokarmowe czy nadwrażliwość pokarmowa. Diagnostyka nietolerancji pokarmowych prowadzona przez Centrum
Dietetyki Stosowanej obejmuje zestaw badań laboratoryjnych pomocnych w diagnostyce przyczyn funkcjonalnych zaburzeń pracy
przewodu pokarmowego, a oparta na wynikach badań odpowiednio opracowana przez dietetyka dieta umożliwia ograniczenie lub
wyeliminowanie niepożądanych skutków nietolerancji pokarmowych.
Pacjenci CDS mogą skorzystać z usług dietetyków w poradniach zlokalizowanych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Wysokiem
Mazowieckiem, a teraz także w nowo otwartym gabinecie w Giżycku. Wizyty u dietetyka w Giżycku można rezerwować telefonicznie 509
977 512 lub za pośrednictwem formularza rejestracji na stronie www.cds-dieta.pl z możliwością wyboru lokalizacji poradni, specjalisty
oraz godziny wizyty. Nowy gabinet dietetyka w Giżycku znajduje się w budynku dworca PKP w Giżycku przy ul. Plac Dworcowy 1. Lista
gabinetów, specjalistów oraz zakres usług dietetycznych poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej dostępna jest również pod
numerem 792 930 144


