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TYTUŁ: NAJLEPSZA PORADNIA DIETETYCZNA SKUTECZNE DIETY CDS

CENA: 199,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej posiadają wieloletnie
doświadczenie w odchudzaniu swoich Klientów. Wiedza oraz
doświadczenie w dziedzinie praktyk stosowanych w leczeniu nadwagi
i otyłości umożliwiają opracowywanie skutecznych planów
dietetycznych, dopasowanych do aktywności Klienta, jego preferencji żywieniowych oraz możliwości finansowych. Dieta opracowana
przez dietetyka z CDS zawsze uwzględnia potrzeby żywieniowe całej rodziny, bez konieczności przygotowywania oddzielnych posiłków,
dieta oparta jest na produktach dostępnych w większości sklepów i nie wymaga kupowania drogich, specjalistycznych produktów czy
suplementów. W poradni dietetycznej CDS każdy Klient traktowany jest wyjątkowo, tak jak wyjątkowe są jego potrzeby i oczekiwania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów poradnia wprowadziła do oferty usługi umożliwiające diagnostykę nietolerancji pokarmowych
tj. nietolerancja glutenu, nietolerancja węglowodanów czy nietolerancja białek. Centrum Dietetyki Stosowanej opracowała swoją ofertę w
formie pakietów umożliwiających wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Pakiety dostępne są od 199zł z możliwością zakupu przez
Internet. Poradnia dietetyczna CDS oferuje pakiety indywidualne, pakiety rodzinne, pakiety dla sportowców oraz szkolenia, prelekcje i
kursy z zakresu zdrowego żywienia. Z usług dietetyka Centrum Dietetyki Stosowanej można skorzystać rezerwując wcześniej wizytę
przez Internet. Na stronie www.cds-dieta.pl znajduje się kalendarz umożliwiający rezerwację wizyty w poradni CDS w dowolnie
wybranym terminie. Centrum Dietetyki Stosowanej proponuje przystępną formę konsultacji przez Internet lub z dojazdem do Pacjenta,
zróżnicowaną ilość wizyt kontrolnych oraz ułatwiony kontakt z dietetykiem za pośrednictwem konsultacji internetowych. Dieta
odchudzająca przygotowana przez dietetyków z CDS opracowywana jest z uwzględnieniem najnowszych badań oraz osiągnięć medycyny
w dziedzinie zdrowego żywienia, co gwarantuje skuteczność diety. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej opracowują diety
odchudzające, diety eliminacyjne, diety w chorobie Hashimoto, diety w zespole jelita drażliwego, diety w okresie rekonwalescencji czy
diety zapewniające wsparcie w chorobie. Skuteczność diet opracowanych przez doświadczonego dietetyka jest zdecydowanie wyższa niż
gotowych, przypadkowo wybranych diet odchudzających. Odchudzanie pod opieką dietetyka zapewnia szereg korzyści zdrowotnych:
wyeliminowanie nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zapewnienie całodziennej dawki energii, utrzymanie
prawidłowego poziomu nawodnienia oraz zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy. Najlepsze efekty odchudzania zapewnia
współpraca z dietetykiem, aktywność fizyczna oraz wsparcie doświadczonego specjalisty w trakcie trwania diety. Centrum Dietetyki
Stosowanej oferuje pakiety usług dietetycznych uwzględniające różne potrzeby pacjenta tj. ilość wizyt kontrolnych połączonych z oceną i
analizą składu ciała, możliwości zmiany i modyfikacji jadłospisu, możliwość korzystania z konsultacji internetowych. Szczegółowa oferta
oraz cennik usług poradni dietetycznej CDS dostępny jest na stronie www.cds-dieta.pl. Rezerwacje telefoniczne wizyt w poradni
dietetycznej CDS pod numerem 792 930 144.


