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TYTUŁ: PORADY DIETETYKA GIŻYCKO PROMOCJE ŚWIĘTA GIŻYCKO

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej oferuje usługi medyczne związane z leczeniem nadwagi, otyłości, problemami ze
strony układu pokarmowego. Oferta poradnia dietetycznej oraz zakres usług świadczonych w poradni umożliwiają skuteczne
odchudzanie oraz wyeliminowanie skutków nieprawidłowego odżywiania, a tym samym ograniczenie ryzyka wielu chorób oraz poprawę
jakości życia. Porady dietetyka w trakcie wizyty oraz wizyt kontrolnych umożliwiają opracowanie oraz modyfikację jadłospisu, który
będzie uwzględniał potrzeby żywieniowe Pacjenta oraz zostanie dostosowany do stanu zdrowia Pacjenta, aktywności Pacjenta oraz
uwzględni w diecie potrzeby wszystkich członków rodziny. Dieta opracowana we współpracy z dietetykiem jest najskuteczniejszym
sposobem na odchudzanie oraz poprawę stanu zdrowia, bez ryzyka dla zdrowia oraz niepotrzebnej głodówki. Jadłospis opracowany przez
doświadczonego dietetyka z poradni dietetycznej CDS umożliwia zwiększenie efektywności odchudzania oraz wprowadzenie do
codziennej diety produktów, które korzystnie wpływają na stan zdrowia Pacjenta. Usługi zdrowotne oferowane przez dietetyków z CDS to
specjalistyczne usługi z zakresu zdrowego żywienia, a w tym specjalistyczne usługi diagnostyczne umożliwiające diagnostykę
nietolerancji pokarmowych, diagnostykę nadwrażliwości pokarmowych, alergii oraz zespoły zaburzeń trawiennych w przebiegu zespołu
jelita drażliwego. Przeprowadzenie pełnej diagnostyki nietolerancji pokarmowych w połączeniu z dietą opracowaną na podstawie
obszernego i szczegółowego wywiadu żywieniowego w trakcie konsultacji z dietetykiem pozwala na wyeliminowanie nieprzyjemnych i
zagrażających zdrowiu skutków nietolerancji pokarmowych. Usługi dietetyczne świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów w
dziedzinie dietetyki pozwalają na skuteczne zastąpienie nietolerowanych produktów w codziennej diecie, uzyskanie pożądanych efektów
odchudzania oraz poprawę stanu zdrowia. Postępowanie zgodnie z zaleceniami dietetycznymi opracowanymi przez dietetyka z CDS
wiąże się z możliwością ograniczenia ilości przyjmowanych leków, uniknięciem wielu schorzeń oraz trwałymi i zadowalającymi efektami
odchudzania. Dietetycy poradni Centrum Dietetyki Stosowanej oferują swoim Pacjentom wsparcie przez cały okres stosowania diety,
możliwość konsultacji internetowych, wizyty domowe dla Pacjentów, którzy nie mogą dotrzeć na wizytę oraz wygodne rezerwacje
internetowe wizyt w poradni dietetycznej CDS. W trakcie rezerwacji wizyty Pacjent ma możliwość skorzystania z wielu gabinetów
prowadzonych przez dietetyków z CDS: w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem, a teraz dodatkowo także w
Giżycku. Poradnia dietetyczna CDS otworzyła nowy gabinet dietetyka w Giżycku, przy ul. Plac Dworcowy 1, który znajduje się w budynku
dworca PKP. Pacjenci, którzy byliby zainteresowani wizytą u dietetyka w Giżycku mogą rezerwować wizyty tel. 509 977 512 lub
korzystając z rezerwacji internetowych na stronie poradni CDS www.cds-dieta.pl. Na stronie internetowej poradni dietetycznej CDS
możliwe jest zakupienie dla siebie lub swoich bliskich usług w formie dedykowanych pakietów medycznych, które uwzględniają różne
potrzeby Pacjentów i różnią się m.in. ilością wizyt kontrolnych, możliwościami modyfikacji jadłospisu, dostępnością konsultacji
internetowych czy wizyt domowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą poradni dietetycznej CDS i korzystania z usług poradni. Z
okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki oraz promocyjne pakiety usług.


