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TYTUŁ: DIETETYK W GIŻYCKU USŁUGI DIETETYCZNE PORADNIA CDS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Korzyści zdrowotne wynikające z wizyty w poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej wynikają z wieloletniego doświadczenia
dietetyków w leczeniu nadwagi i otyłości Pacjentów. Dietetycy z poradni dietetycznej CDS kierują się w leczeniu Pacjentów doskonałą
znajomością zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem, najnowszych ustaleń naukowych w zakresie zdrowego żywienia oraz
indywidualnym podejściem do każdego Pacjenta. Wizyta w poradni dietetycznej jest najskuteczniejszym sposobem na redukcję masy
ciała, poprawę stanu zdrowia oraz wyeliminowanie ryzyka wielu chorób. Opieka dietetyka z CDS umożliwia zwiększenie efektywności
odchudzania poprzez dopasowany jadłospis, eliminację produktów, które nie służą zdrowiu Pacjenta oraz rozpoznanie i ustalenie
przyczyn nietolerancji pokarmowych. Testy diagnostyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych przeprowadzane w poradni CDS
umożliwiają ograniczenie lub wyeliminowanie skutków nietolerancji oraz alergii pokarmowych, które są przyczyną wielu dolegliwości ze
strony układu pokarmowego, w tym w zespole jelita drażliwego. Kompleksowa opieka dietetyka z Centrum Dietetyki Stosowanej pozwala
na wprowadzenie na stałe pokarmów, które sprzyjają odchudzaniu, wyeliminowaniu pokarmów, które utrudniają odchudzanie. Dieta
opracowana przez specjalistę w zakresie zdrowego odżywiania pozwala na zwiększenie efektywności oraz skuteczności odchudzania,
umożliwiając jednocześnie przygotowywanie zdrowych, pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny. Dieta zaproponowana przez
dietetyka obejmuje produkty, które Pacjent zna i lubi, co znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków i trzymanie się założeń diety.
Pomoc dietetyka w odchudzaniu umożliwia modyfikację jadłospisu w trakcie trwania diety, profesjonalną ocenę efektów odchudzania,
analizę składu ciała w trakcie trwania diety oraz możliwość konsultacji z dietetykiem przez cały okres stosowania diety. Konsultacje
internetowe z dietetykiem pozwalają na dopasowanie składu i ilości posiłków, zamianę produktów z jadłospisu oraz zastąpienie
nietolerowanych produktów w diecie. Odchudzanie przy aktywnym wsparciu dietetyka wpływa na poziom motywacji Pacjentów oraz
osiągnięcie zamierzonych rezultatów odchudzania bez ryzyka dla zdrowia. W odpowiedzi na oczekiwania Pacjentów dietetycy z Centrum
Dietetyki Stosowanej stale poszerzają ofertę usług dietetycznych oraz diagnostycznych zmierzających do poprawy zdrowia Pacjentów. Z
usług poradni dietetycznej CDS można skorzystać rezerwując wizyty telefonicznie pod numerem 792 930 144 lub korzystając z
rezerwacji internetowych na stronie www.cds-dieta.pl. Pacjenci dokonując rezerwacji mają możliwość wyboru specjalisty, do którego
udadzą się na wizytę oraz jednej spośród wielu lokalizacji gabinetów należących do poradni CDS. Nowo otwarty gabinet poradni
dietetycznej CDS funkcjonuje już w Giżycku przy ul. Plac Dworcowy 1 (w budynku dworca PKP). Wizyty u dietetyka w Giżycku można
dodatkowo rezerwować pod numerem 509 977 512 lub skorzystać z formularza rezerwacji na stronie internetowej. Zachęcamy do
zapoznania się z ofertą usług dedykowanych dla różnych grup Pacjentów i zakupu promocyjnych pakietów usług ze zniżką.


