
DIETETYKA
KONSULTACJE STACJONARNE 

 
DIETETYK, PSYCHODIETETYK PAULINA KAWALEC

Więcej informacji:

505-734-982                   
www.activ-med.net

*Ceny mogą ulec zmianie w przypadku różnych schorzeń, u sportowców 
oraz w przypadku specjalnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska

itp.). 

PIERWSZA WIZYTA / KONSULTACJA ŻYWIENIOWA 

WIZYTA KONTROLNA 

PIERWSZA WIZYTA / KONSULTACJA ŻYWIENIOWA - PSYCHODIETETYKA 

WIZYTA KONTROLNA - PSYCHODIETETYKA 

JADŁOSPIS 7-DNIOWY
(zalecany czas stosowania: minimum miesiąc)

MIESIĘCZNA WSPÓŁPRACA ON-LINE

KONSULTACJA ŻYWIENIOWA WIDEO ON-LINE

KONSULTACJA ŻYWIENIOWA WIDEO ON-LINE PSYCHODIETETYKA

WIZYTA KONTROLNA WIDEO ON-LINE

WIZYTA KONTROLNA WIDEO ON-LINE PSYCHODIETETYKA

ZNIŻKA DLA PAR  

USŁUGA EKSPRES 

WSPÓŁPRACA 3-MIESIĘCZNA 

70 zł 
 

40 zł 
 

100 zł
 

70 zł
 

160 zł*
 
 

60 zł
 

50 zł
 

80 zł
 

30 zł
 

50 zł
 

-15% 
 

+50 zł do ceny jadłospisu
 

Cena promocyjna, 
ustalana indywidualnie 

 
 

Cennik obowiązuje od 15.09.2021 



PIERWSZA WIZYTA W PORADNI - CZAS TRWANIA: jedna osoba do 1 godziny / para do 1,5 godziny 
- Szczegółowy wywiad żywieniowy i analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych pacjenta 
- Ustalenie celu
- Pomiary ciała centymetrem
- Analiza składu ciała na wadze Tanita  

KONSULTACJA ŻYWIENIOWA - CZAS TRWANIA: jedna osoba do 1 godziny / para do 1,5 godziny 
- Szczegółowy wywiad żywieniowy i analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych pacjenta 
- Ustalenie celu 
- Pomiary ciała centymetrem*
- Analiza składu ciała na wadze Tanita* 
- Opracowanie podstawowych wytycznych żywieniowych dla pacjenta  

WIZYTA KONTROLNA - CZAS TRWANIA: jedna osoba do 20 minut / para do 30 minut 
- Ponowne pomiary ciała centymetrem*
- Ponowna analiza składu ciała na wadze Tanita* 
- Analiza i ocena postępów oraz ocena poziomu satysfakcji pacjenta z osiągniętych wyników
- Ustalenia dotyczące modyfikacji w jadłospisie   

USŁUGI Z ZAKRESU PSYCHODIETETYKI 
Współpraca indywidualna, przebieg wizyt i współpracy jest uzależniony od przypadku 
i jest ustalany z pacjentem, biorąc pod uwagę osobiste potrzeby osoby korzystającej z usług.
- Czas trwania pierwszej wizyty: do 1 godziny 
- Czas trwania wizyty kontrolnej: do 40 minut 

MIESIĘCZNA WSPÓŁPRACA ON-LINE
- Możliwość stałego kontaktu mailowego 
- Monitorowanie i raportowanie postępów mailowo 
- Wprowadzanie modyfikacji w jadłospisie na bieżąco (jeśli jest taka potrzeba), na podstawie rozmów i raportów 

JADŁOSPIS 7-DNIOWY
- Indywidualnie przygotowany na podstawie wcześniejszego wywiadu żywieniowego jadłospis na 7 dni, 
z różnorodnymi propozycjami posiłków, z przepisem do każdego posiłku oraz listą zakupów na cały tydzień 
- Pacjent decyduje przez jaki okres czasu chce powtarzać jadłospis (zalecane minimum miesiąc) i kiedy chce go
całkowicie zmienić 

ZNIŻKA DLA PAR
Obowiązuje gdy osoby przychodzą razem na wizyty oraz gdy jadłospisy są takie same pod względem posiłków
(indywidualnie dostosowujemy kaloryczność oraz makroskładniki w jadłospisie)  

USŁUGA EKSPRES
Jadłospis wykonany jest w maksymalnie 2 dni robocze licząc od dnia po pierwszej wizycie / po wypełnieniu
kwestionariusza on-line

OPIS USŁUG
 

DIETETYK, PSYCHODIETETYK PAULINA KAWALEC

*Nie dotyczy konsultacji on-line.


