Cennik KONSULTACJI
Dietetyk kliniczny: Kamila Berdys
Usługa stacjonarna w gabinecie lub on-line:
Pakiet Podstawowy:
Pierwsza wizyta + 1 konsultacja + ZALECENIA (dietetyczne i suplementacyjne)*
– razem 2 konsultacje + zalecenia dietetyczno-suplementacyjne
Pakiet Pełny:
Pierwsza wizyta + 2 konsultacje + ZALECENIA (dietetyczne i suplementacyjne)*
– razem 3 konsultacje + zalecenia dietetyczno-suplementacyjne
Wizyty i wizyty kontrolne:
Pierwsza wizyta – tylko konsultacja (do 55 min)
Każda kolejna wizyta – kontrola/konsultacja (do 25 min)
Każda kolejna wizyta – kontrola/konsultacja (do 55 min)
Pakiet wizyt kontrolnych – 4 x 25 min (ważny 5 miesięcy)
PAKIETY MAŁŻEŃSKIE/PARY/RODZINY**
– 1 wspólna dieta/suplementacja + kilka indywidualnych zaleceń dla każdego
Dopłata do pakietów: podstawowy i pełny
(pierwsza konsultacja do 110 min, kolejne 55 min dla dwojga razem)
– 2 różne diety/suplementacje – konsultacje wspólne
Dopłata do pakietów: podstawowy i pełny
(pierwsza konsultacja do 110 min, kolejne 55 min dla dwojga razem)
Pakiet wizyt kontrolnych – 4 x 55 min (ważny 5 miesięcy)
Diagnostyka analizatorem Quantum:
Konsultacja jednorazowa w gabinecie + badanie analizatorem – do 55 min
Badanie analizatorem podczas wcześniej opłaconej konsultacji/pakietu
Badanie biorezonansem Scanner Cell – diagnostyka pasożytów
Badanie pacjenta wraz z wywiadem (bez suplementacji) – do 110 min
Badanie pacjenta wraz z wywiadem oraz przygotowanie indywidualnej
suplementacji (pod wynik) – do 110 min
Badanie kontrolne biorezonansem Scanner Cell
Badanie pacjenta wraz z wywiadem – do 85 min (bez suplementacji)
Dodatkowe plany suplementacyjne i zalecenia dietetyczne
Dodatkowy plan suplementacyjny, kolejny plan suplementacyjny lub zmiana
Dodatkowe zalecenia dietetyczne*, kolejne zalecenia lub zmiana zaleceń diet.
Dokupienie pierwszego planu suplementacji do wizyty (jeśli nie było pakietu)
Dokupienie pierwszych zaleceń dietetycznych* do wizyty (jeśli nie było pakietu)
Pozostałe usługi
Wystawienie zaświadczenia poza konsultacją
Konsultacja nagła: mail, telefon – 10 min
Konsultacja mailowa, odpowiedź na maila (jeśli zajmie do 30 min)

Cena
1890 zł

2180 zł

370 zł
195 zł
340 zł
740 zł

730 zł

1740 zł
1270 zł
439 zł
69 zł
590 zł
790 zł

360 zł
260-480 zł
520-870 zł
560 zł
1040 zł
80 zł
195 zł
235 zł
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Cennik KONSULTACJI
Dietetyk kliniczny: Iwona Wierzbicka
Usługa stacjonarna w gabinecie lub on-line:
Pakiet Podstawowy:
Pierwsza wizyta + 1 konsultacja + ZALECENIA (dietetyczne i suplementacyjne)*
– razem 2 konsultacje + zalecenia dietetyczno-suplementacyjne
Pakiet Pełny:
Pierwsza wizyta + 2 konsultacje + ZALECENIA (dietetyczne i suplementacyjne)*
– razem 3 konsultacje + zalecenia dietetyczno-suplementacyjne
Wizyty i wizyty kontrolne:
Pierwsza wizyta – tylko konsultacja (do 55 min)
Każda kolejna wizyta – kontrola/konsultacja (do 25 min)
Każda kolejna wizyta – kontrola/konsultacja (do 55 min)
Pakiet wizyt kontrolnych – 4 x 25 min (ważny 5 miesięcy)
Pakiet wizyt kontrolnych – 4 x 55 min (ważny 5 miesięcy)
Dodatkowe plany suplementacyjne i zalecenia dietetyczne
Dodatkowy plan suplementacyjny, kolejny plan suplementacyjny lub zmiana
Dodatkowe zalecenia dietetyczne*, kolejne zalecenia lub zmiana zaleceń diet.
Dokupienie pierwszego planu suplementacji do wizyty (jeśli nie było pakietu)
Dokupienie pierwszych zaleceń dietetycznych* do wizyty (jeśli nie było pakietu)
Pozostałe usługi
Wystawienie zaświadczenia poza konsultacją
Konsultacja nagła: mail, telefon – 10 min
Konsultacja mailowa, odpowiedź na maila (jeśli zajmie do 30 min)

Cena
5000 zł

5600 zł

790 zł
400 zł
700 zł
1500 zł
2700 zł
700-900 zł
1600-2500 zł
1100 zł
2800 zł
95 zł
400 zł
490 zł

*Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne – pacjent dietetyczny otrzymuje w przeciągu 10-14 dni roboczych licząc od daty II konsultacji lub zgodnie z ustaleniami z
dietetykiem prowadzącym (np. po dosłaniu brakujących wyników). Zalecenia dietetyczne dostępne będą w panelu pacjenta, a jeśli to możliwe to również w aplikacji
mobilnej Pogotowie Dietetyczne, która jest udostępniana pacjentowi nieodpłatnie. Na zalecenia składają się: zalecenia dietetyczne, zalecenia dotyczące stylu życia, lista
produktów dozwolonych i zakazanych, schemat komponowania posiłków, indywidualna książka kulinarna (dopasowana do listy produktów dozwolonych i zakazanych), jeśli
to możliwe (bo zależy od ilości alergii, nietolerancji i wyłączeń) również z jadłospisu. Aplikacja mobilna Pogotowie Dietetyczne daje ponadto możliwość swobodnej wymiany
posiłków. Wszystkie pliki dostępne są w panelu pacjenta na zawsze, można je wydrukować. Zalecenia suplementacyjne (plan suplementacji), obejmuje listę suplementów, z
rozpisaniem częstotliwości przyjmowania, jak również z aktywnymi linkami ułatwiającymi zakup. Dla naszych pacjentów dietetycznych udostępnione są również kody
rabatowe. Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne przygotowywane są na okres około 2-3 miesięcy.
**PAKIETY RODZINNE – trudniejsze przypadki kliniczne wymagają wykupienia indywidualnego pakietu i będą konsultowane indywidualnie, np. dziecko (w naszej poradni
przyjmujemy dzieci/młodzież od 15 roku życia po wcześniejszym ustaleniu tego z rejestracją) w asyście dorosłego lub oddzielnie mąż/partner, oddzielnie żona/partnerka.
Dietetyk zdecyduje czy możliwe jest ułożenie wspólnej diety i kwalifikuje do pakietu małżeńskiego/rodzinnego lub indywidualnego. Pakiety rodzinne mają krótszy czas
konsultacji przypadający na jedną osobę. Jeśli potrzebny jest dłuższy czas warto zarezerwować sobie swój własny indywidualny pakiet.
UWAGI
•
•
•
•
•
•

Pakiety i konsultacje są płatne z góry. Tylko opłata za konsultacje z góry umożliwia dokonanie rezerwacji terminów. Jeśli chcesz zamówić kilka terminów w przód
– zdecyduj się na pakiet, to gwarantuje rezerwację terminu konsultacji.
Pakiety – mają swoje terminy ważności – proszę o zapoznanie się z zasadami współpracy - konsultacje.
Wykupienie pakietu to pewnego rodzaju umowa zawarta między pacjentem a dietetykiem – zapoznaj się z zasadami współpracy - konsultacje.
Konsultację opłaconą z góry lub tą z pakietu można przełożyć na inny termin z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze (72h)). Pacjentowi będzie
proponowany inny termin w miarę możliwości – wolnych terminów w grafiku konsultacji. Jeśli konsultacja nie zostanie odwołana celem przełożenia na inny
termin z zachowaniem 3 dniowego wyprzedzenia – uważana jest za odbytą.
Słowo wizyta – może oznaczać: wizytę fizycznie w gabinecie, konsultację Skype, konsultację telefoniczną, konsultację whatsup. Konsultacje mailowe są
oddzielnie płatne, wg cennika.
Podczas konsultacji możliwa jest obecność małżonka/i, partnera/ki, dziecka, dzieci, rodziny.
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