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TYTUŁ: DIETA ODCHUDZAJĄCA WYSOKA SKUTECZNOŚĆ DIETETYK 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:

Poradnia dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej przy ul. Św.
Andrzeja Boboli 1 zaprasza na konsultacje z dietetykiem, połączone z
analizą składu ciała oraz opracowaniem jadłospisu, który gwarantuje
skuteczne odchudzanie i znaczną poprawę jakości życia. Poradnia
dietetyczna Centrum Dietetyki Stosowanej świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu zdrowego odżywiania. W trakcie konsultacji z
dietetykiem dietetyk zadba o Państwa zdrowie oraz szczupłą sylwetkę dopasowując ilość oraz skład posiłków do Państwa potrzeb,
potrzeb całej rodziny oraz wskazań zdrowotnych. Dietetycy z Centrum Dietetyki Stosowanej oferują najskuteczniejsze metody
odchudzania, oparte na produktach dostępnych w większości sklepów oraz łatwych w przygotowaniu posiłkach. Odchudzanie z
dietetykiem z CDS jest łatwiejsze, dzięki pełnemu wsparciu i zaangażowaniu najlepszych specjalistów z zakresu zdrowego odżywiania,
doskonale skonstruowanym jadłospisom, ciekawym przepisom na zdrowe posiłki oraz zdrowe przekąski. Najskuteczniejsza dieta
odchudzająca to taka, która jest dopasowana do oczekiwań pacjenta, nie powoduje odczuwania głodu, a jednocześnie zapewnia wszelkie
mikroelementy dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Rozumiejąc potrzeby pacjentów Centrum Dietetyki Stosowanej stworzyło miejsce
przyjazne, przestronne, z możliwością udziału w szkoleniach z zasad przygotowywania posiłków oraz kącikiem dla dzieci.
W działalności poradni dietetycznej CDS korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego i najnowszych danych
medycznych, które zdobywamy w trakcie licznych szkoleń. Dietetycy z CDS posiadają ogromne doświadczenie w poprawie stanu zdrowia
poprzez odchudzanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Oferta poradni CDS to specjalnie opracowane pakiety medyczne, z
zaleceniami dietetycznymi na czas choroby, dla osób starszych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych. Poradnia dietetyczna CDS
realizuje konsultacje internetowe oraz wizyty domowe u Pacjentów, którzy z rożnych przyczyn nie mogą odbyć wizyty w poradni. Oferta
usług poradni dietetycznej została poszerzona o pakiety diagnostyczne umożliwiające diagnostykę nietolerancji pokarmowych tj.
nietolerancja białek, nietolerancja glutenu czy nietolerancja węglowodanów, które powodują szereg dolegliwości i schorzeń układu
pokarmowego, które można wyeliminować stosując odpowiednio opracowaną dietę eliminacyjną. Wszelkich informacji o ofercie poradni
dietetycznej CDS udzielą Państwu dietetycy telefonicznie 792 930 144 oraz w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres e-mail:
info@cds-dieta.pl. Na stronie internetowej poradni www.cds-dieta.pl można zapoznać się z usługami świadczonymi przez Centrum
Dietetyki Stosowanej, zakupić wybrane pakiety usług w cenie od 199zł, umówić termin konsultacji internetowej lub zakupić pakiet usług
Centrum Dietetyki Stosowanej bliskiej osobie.


