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TYTUŁ: KOMPLEKSOWA OPIEKA DIETETYKA ODCHUDZANIE GIŻYCKO

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Centrum Dietetyki Stosowanej (.: poradniacds :.)
  Adres: Plac Dworcowy 1
  Miasto: Giżycko
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 509977512
                

OPIS:

Poradnia dietetyczne Centrum Dietetyki Stosowanej udziela Pacjentom wsparcia w zakresie odchudzania oraz zmiany nawyków
żywieniowych, umożliwiając tym samym ograniczenie ryzyka wystąpienia wielu schorzeń oraz znaczną poprawę stanu zdrowia. Usługi
dietetyczne proponowane przez dietetyków z CDS obejmują kompleksową opiekę dietetyka, analizę składu ciała oraz wizyty kontrolne w
trakcie stosowania diety. Opieka dietetyka umożliwia skuteczne odchudzanie bez ryzyka dla zdrowia, kontrolowaną utratę wagi, co w
znacznym stopniu ogranicza prawdopodobieństwo powrotu utraconych kilogramów. Odchudzanie pod opieką dietetyka oprócz
widocznych efektów w postaci utraty wagi pozwala na znaczną poprawę jakości funkcjonowania Pacjenta w życiu codziennym. Dieta
oparta na posiłkach zalecanych przez dietetyka dostarcza odpowiednią ilość energii w ciągu dnia, zapobiega napadom głodu w trakcie
stosowania diety oraz umożliwia ograniczenie lub wyeliminowanie wielu dolegliwości związanych z nieprawidłowym odżywianiem.
Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej oferuje swoim Pacjentom dodatkowe usługi umożliwiające diagnostykę nietolerancji
pokarmowych, alergii pokarmowych oraz wielu schorzeń o podłożu metabolicznym. Usługi oferowane przez dietetyków z poradni CDS
dopasowane są do stylu życia Pacjenta, możliwości oraz umiejętności przygotowywania posiłków oraz potrzeb żywieniowych całej rodziny
Pacjenta. Dieta opracowana przez dietetyka uwzględnia potrzeby żywieniowe całej rodziny, więc Pacjent może spożywać posiłki wspólnie
z rodziną. Zakres usług oferowany przez poradnię dietetyczną CDS uwzględnia różne oczekiwania Pacjentów, w związku z tym dietetycy
przygotowali dla Pacjentów specjalne pakiety usług, które można zakupić na stronie internetowej poradni www.cds-dieta.pl. Pakiety
oferowane przez CDS dedykowane są dla różnych grup Pacjentów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Poradnia CDS oferuje
wygodną formę konsultacji internetowych, wizyty domowe dietetyka oraz możliwość modyfikacji jadłospisu w trakcie trwania diety.
Pacjenci poradni dietetycznej CDS mają ponadto możliwość wyboru lokalizacji poradni oraz wyboru specjalisty, do którego udadzą się na
wizytę. Centrum Dietetyki Stosowanej uruchamia nowe gabinety w lokalizacjach najbardziej pożądanych przez Pacjentów. Pacjenci z
Giżycka i okolic mają możliwość skorzystania z usług dietetyka w Giżycku przy ul. Plac Dworcowy 1 w budynku dworca PKP. Nowo
otwarty gabinet dietetyka oferuje kompleksowe usługi wspierające Pacjentów w walce z otyłością, w tym odchudzanie dzieci i młodzieży.
Na wizyty w Giżycku Pacjenci mogą umawiać się telefonicznie pod numerem 509 977 512 lub korzystając z systemu rezerwacji online na
stronie www.cds-dieta.pl. Rezerwacje internetowe umożliwiają wybór miejsca wizyty, dietetyka oraz godziny wizyty najbardziej
odpowiadającej Pacjentowi. Szczegółowych informacji udzielą Państwu również dietetycy z CDS w Białymstoku pod numerem 792 930
144.


