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TYTUŁ: NAJLEPSZY DIETETYK 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:

Centrum Dietetyki Stosowanej to przychodnia dietetyczna oferująca usługi dietetyczne z zakresu odchudzania oraz zdrowego
odżywiania. Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej jest najdłużej działającą poradnią w regionie. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie we wspieraniu starań naszych Pacjentów o dobrą kondycję fizyczną oraz propagowaniu zdrowych nawyków
żywieniowych.
Poradnia dietetyczna CDS oferuje swoim Pacjentom kompleksową opiekę dietetyka obejmującą wizyty kontrolne, modyfikowanie
jadłospisu oraz wygodna formę konsultacji internetowych. Pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą udać się na wizytę w poradni
mogą skorzystać z wizyt domowych. Dietetyk w trakcie wizyty dokona analizy składu ciała, przeprowadzi obszerny wywiad, dzięki czemu
opracowane założenia diety będą dopasowane do potrzeb żywieniowych Pacjenta. Wizyta u dietetyka jest pierwszym krokiem do zmiany
swoich nawyków żywieniowych i poprawy stanu zdrowia. W poradni CDS wspieramy Pacjentów na każdym etapie życia dopasowując
dietę do życiowej aktywności Pacjenta. W ofercie poradni dietetycznej CDS posiadamy usługi opracowane w formie wygodnych pakietów,
dedykowanych dla różnych grup Pacjentów: dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, osób starszych, osób po zabiegach bariatrycznych,
sportowców. 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 usług dla swoich pracowników. W ofercie poradni znalazły się też usługi przeznaczone dla osób, które zmagają się z
nietolerancjami pokarmowymi tj. nietolerancja glutenu/celiakia, nietolerancja laktozy, nietolerancja węglowodanów i inne. Wizyta u
dietetyka pozwoli poznać rodzaj nietolerancji pokarmowych oraz stworzyć jadłospis, który pozwoli skutecznie zastąpić nietolerowane
produkty z zachowaniem zasad zbilansowanej diety.
Poradnia dietetyczna CDS mieści się przy ul. Św. Andrzeja Boboli 1 w Białymstoku. Poradnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt
diagnostyczny, Pacjenci mają do dyspozycji kącik dla dzieci, wygodne kanapy na czas oczekiwania na wizytę oraz przestronne gabinety,
zapewniające maksimum prywatności w trakcie wizyty. Na stronie internetowej www.cds-dieta.pl można dokonać rezerwacji
internetowej terminu wizyty oraz zapoznać się z ofertą poradni. Aktualny kalendarz wizyt na stronie umożliwia rezerwację najbardziej
dogodnego terminu. Dietetycy Centrum Dietetyki Stosowanej chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania telefonicznie pod numerem 792
930 144


