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TYTUŁ: PORADNIA DIETETYCZNA CDS BIAŁYSTOK DIETETYK WIZYTY

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Pacjenci korzystający z usług poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej zyskują możliwość skorzystania z pomocy
profesjonalistów w dziedzinie odchudzania, poprawy stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz zmiany nawyków żywieniowych.
Opieka dietetyka z Centrum Dietetyki Stosowanej oznacza opracowanie diety, analizę składu ciała oraz wizyty kontrolne zapewniające
możliwość modyfikacji diety w celu umożliwienia Pacjentowi osiągnięcia zamierzonych efektów odchudzania oraz wyeliminowanie ryzyka
wielu chorób: chorób serca, chorób tarczycy, cukrzycy czy otyłości. Skuteczność diety przygotowanej przez dietetyka jest znacznie
wyższa, niż diet domowych. Porady dietetyka uwzględniają nie tylko zapotrzebowanie na kalorie, ale również aktywność fizyczną, styl
życia, regularność posiłków czy preferowane produkty.
Dzięki diecie przygotowanej w Centrum Dietetyki Stosowanej stres związany z odchudzaniem zostaje wyeliminowany, ponieważ dieta
uwzględnia produkty, które Pacjent lubi. Dodatkowo, każda dieta opracowana przez dietetyków CDS uwzględnia potrzeby całej rodziny.
Doświadczenie naszych dietetyków pozwoliło stworzyć ofertę pakietów medycznych, które umożliwiają skorzystanie z oferty poradni
przez Internet. Każdy z pakietów pozwala osiągnąć pożądane przez Pacjenta efekty. Dodatkową korzyścią dla Pacjentów poradni CDS
jest możliwość umawiania wizyt domowych. Poradnia dietetyczna CDS wprowadziła także do swojej oferty usługi pozwalające na ocenę
rodzaju nietolerancji pokarmowych oraz skuteczne wyeliminowanie nietolerowanych produktów z diety. Diagnostyka nietolerancji
pokarmowych w połączeniu z dietą opracowaną przez dietetyka daje pewność poprawy stanu zdrowia oraz uniknięcia ryzyka wielu
poważnych chorób. Rozsądne ceny usług: konsultacji, wizyt kontrolnych czy modyfikacji jadłospisu w poradni CDS oraz wygodna forma
konsultacji przez Internet sprawiają, że poradnia dietetyczna CDS jest najchętniej wybieraną poradnią dietetyczną na Podlasiu. Nasi
dietetycy chętnie zapoznają Państwa z zakresem świadczonych usług oraz odpowiedzą na wszelkie pytania tel. 792 930 144 oraz e-mail:
info@cds-dieta.pl. Więcej informacji oraz św iąteczne promocje na usługi dostępne są na www.cds-dieta.pl


