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TYTUŁ: SKUTECZNY DIETETYK PRYWATNIE GIŻYCKO PORADNIA CDS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Centrum Dietetyki Stosowanej (.: poradniacds :.)
  Adres: Plac Dworcowy 1
  Miasto: Giżycko
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 792930144
                

OPIS:

W poradni Centrum Dietetyki Stosowanej świadczymy najwyższej jakości usługi z
zakresu zdrowego odżywiania. W trakcie wizyty dietetyk zadba o Państwa zdrowie
oraz szczupłą sylwetkę dopasowując ilość oraz skład posiłków do Państwa potrzeb oraz potrzeb całej rodziny. 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.
Do Państwa dyspozycji stworzyliśmy miejsce przyjazne, przestronne, z możliwością udziału w szkoleniach z zasad przygotowywania
posiłków oraz kącikiem dla dzieci. 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, osób niepełnosprawnych oraz osób po zabiegach bariatrycznych. Prowadzimy konsultacje internetowe
oraz realizujemy wizyty domowe u Pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie przyjść na wizytę. Pacjenci poszukujący
pomocy specjalistów mogą zakupić w Centrum Dietetyki Stosowanej specjalnie opracowane pakiety usług dietetycznych dostępnych na
stronie www.cds-dieta.pl. Pakiety uwzględniają potrzeby Pacjenta, w tym częstotliwość wizyt kontrolnych w poradni dietetycznej,
możliwość modyfikacji jadłospisu. Oferta poradni dietetycznej CDS została poszerzona o pakiety umożliwiające diagnostykę nietolerancji
pokarmowych tj. nietolerancja glutenu/celiakia, nietolerancja białek, nietolerancja węglowodanów oraz możliwość wykonania na miejscu
badań dodatkowych związanych z nietolerancjami pokarmowymi czy innymi zaburzeniami, w tym związanymi z dolegliwościami w
zespole jelita drażliwego, alergiami pokarmowymi czy nadwrażliwością pokarmową. Diagnostyka nietolerancji pokarmowych prowadzona
przez Centrum Dietetyki Stosowanej obejmuje zestaw badań laboratoryjnych pomocnych w diagnostyce przyczyn funkcjonalnych
zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, a oparta na wynikach badań odpowiednio opracowana przez dietetyka dieta umożliwia
ograniczenie lub wyeliminowanie niepożądanych skutków nietolerancji pokarmowych.
Poradnia CDS prowadzi działalność w wielu lokalizacjach umożliwiając Pacjentom łatwiejszy dostęp do specjalistycznych usług dietetyka.
Pacjenci mogą umawiać wizyty w poradniach zlokalizowanych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Wysokiem Mazowieckiem, a teraz
także w nowo otwartym gabinecie w Giżycku. Nowy gabinet poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej w Giżycku znajduje się
w budynku dworca PKP przy ul. Plac Dworcowy 1. Rezerwacji wizyt u dietetyka w Giżycku można dokonać telefonicznie 509 977 512 lub
za pośrednictwem formularza rejestracji na stronie www.cds-dieta.pl z możliwością wyboru lokalizacji poradni, specjalisty oraz godziny
wizyty. Lista gabinetów, specjalistów oraz zakres usług dietetycznych poradni dietetycznej Centrum Dietetyki Stosowanej dostępna jest
również telefonicznie pod numerem 792 930 144. Na wszelkie pytania odpowiedzi udzielą dietetycy Centrum Dietetyki Stosowanej.


