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TYTUŁ: PORADNIA DIETETYCZNA CDS BIAŁYSTOK SKUTECZNA 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 od ponad 10 lat dba o zdrowie swoich Pacjentów. Oferta usług dietetycznych
przygotowana przez najlepszych dietetyków z CDS obejmuje wszelkie aspekty zdrowego odżywiania. Diety odchudzające opracowane
przez dietetyka z Centrum Dietetyki Stosowanej różnią się od diet domowych skutecznością. Diety opracowane w Centrum Dietetyki
Stosowanej uwzględniają styl życia Pacjenta, nawyki żywieniowe, ulubione produkty oraz potrzeby żywieniowe całej rodziny. Dieta
odchudzająca przygotowana przez dietetyka w połączeniu z analizą składu ciała pozwala osiągnąć zamierzone efekty odchudzania bez
ryzyka dla zdrowia. Z usług poradnie dietetycznej CDS mogą Państwo skorzystać dokonując zakupu pakietów usług na stronie
internetowej www.cds-dieta.pl oraz umawiając się na wizytę w poradni. Kalendarz wizyt udostępniamy online na stronie internetowej
poradni dietetycznej CDS. Dla osób zainteresowanych ofertą poradni dietetycznej CDS, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć na
wizytę w poradni proponujemy możliwość skorzystania z konsultacji internetowej z dietetykiem lub skorzystania z wizyt domowych.
Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej oferują najskuteczniejsze metody odchudzania, oparte na produktach dostępnych w
większości sklepów oraz łatwych w przygotowaniu posiłkach.
Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej mieści się przy ul. Św. Andrzeja Boboli 1 w nowym budynku, który zapewnia
komfortowe warunki dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Wizyta w poradni dietetycznej CDS przebiega w
przyjaznej atmosferze, a zaangażowanie oraz doświadczenie dietetyków sprawia, że efekty odchudzania stają się widoczne stosunkowo
szybko. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej prowadzą szkolenia z zasad zdrowego żywienia, prelekcje, spotkania firmowe oraz
doradztwo dietetyczne dla punktów gastronomicznych, restauracji, stołówek pracowniczych. Usługi poradni Centrum Dietetyki
Stosowanej mają formę pakietów, które przeznaczone są dla różnych grup pacjentów: kobiet w ciąży, sportowców, dzieci i młodzieży,
osób starszych, osób niepełnosprawnych czy osób z nietolerancjami pokarmowymi tj. nietolerancja białek, nietolerancja glutenu,
nietolerancja węglowodanów. Pakiety usług dietetycznych w promocyjnych cenach można nabyć w poradni lub zakupić przez Internet. Z
okazji Świąt Bożego Narodzenia obniżyliśmy ceny pakietów oraz przygotowaliśmy specjalną ofertę współpracy dla firm zainteresowanych
zakupem pakietów medycznych dla swoich pracowników. Zapraszamy do zapoznania się ofertą poradni dietetycznej CDS na stronie
www.cds-dieta.pl oraz kontaktu telefonicznego pod numerem 792930144. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące usług
świadczonych przez Centrum Dietetyki Stosowanej .


