
 

WIZYTA U DIETETYKA Z UŁOŻENIEM JADŁOSPISU 

Pierwsza i druga 
wizyta  

+ 7-dniowy jadłospis 

Pierwsza wizyta (ok. 45 minut): 
 wywiad żywieniowy i zdrowotny 
 analiza nawyków i zachowań żywieniowych na 

podstawie ankiety i 3-dniowego dzienniczka 
żywieniowego*, 

 analiza składu ciała. 
 

Druga wizyta (20-30 minut): 
 analiza sposobu żywienia pacjenta, 
 7-dniowy jadłospis ułożony indywidualnie dla 

pacjenta, 
 edukacja żywieniowa pacjenta, 
 wparcie mailowe podczas stosowania diety. 

200,00 zł 

Pierwsza i druga 
wizyta  

+ 14-dniowy jadłospis 

 
Pierwsza wizyta (ok.45 minut): 

 wywiad żywieniowy i zdrowotny 
 analiza nawyków i zachowań żywieniowych na 

podstawie ankiety i 3-dniowego dzienniczka 
żywieniowego*, 

 analiza składu ciała. 
 

Druga wizyta (ok. 30 minut): 
 analiza sposobu żywienia pacjenta, 
 14-dniowy jadłospis ułożony indywidualnie dla 

pacjenta, 
 edukacja żywieniowa pacjenta, 
 wparcie mailowe podczas stosowania diety. 

300,00 zł 

Wizyta kontrolna 
(ok. 20 minut) 

 
 analiza składu ciała, 
 analiza postępów, 
 wparcie podczas zmian nawyków 

żywieniowych pacjenta, 
 edukacja żywieniowa. 

50,00 zł 

Kolejne wizyty  
+ 7-dniowy jadłospis 

 
 analiza składu ciała, 
 analiza postępów, 
 wparcie podczas zmian nawyków 

żywieniowych pacjenta, 
 edukacja żywieniowa pacjenta 
 czas trwania – około 20 minut. 

 

100,00 zł 

Kolejne wizyty  
+ 14-dniowy jadłospis 

200,00 zł 

*do pobrania 3-dniowy dzienniczek żywieniowy na stronie 



 

WIZYTA U DIETETYKA BEZ UKŁADANIA JADŁOSPISU 

Pierwsza  
wizyta 

(ok. 40 minut) 
 

 wywiad żywieniowy i zdrowotny 
 analiza nawyków i zachowań żywieniowych na 

podstawie ankiety i 3-dniowego dzienniczka 
żywieniowego* (przygotowanie szczegółowych 
zaleceń na drugiej wizycie), 

 analiza składu ciała. 

100,00 zł 

Druga wizyta 
(ok. 30 minut) 

 
 analiza sposobu żywienia pacjenta na 

podstawie 3-dniowego dzienniczka 
żywieniowego, 

 edukacja żywieniowa pacjenta - przykładowy 
sposób komponowania posiłków, 

 przygotowanie zaleceń żywieniowych dla 
pacjenta, 

 wsparcie podczas zmian nawyków 
żywieniowych. 

80,00 zł 

Wizyty kontrolne 
(ok. 20 minut) 

 
 analiza składu ciała, 
 analiza postępów, 
 wparcie podczas zmian nawyków 

żywieniowych pacjenta, 
 edukacja żywieniowa, konsultacje. 

50,00 zł 

Analiza składu ciała 
 ważenie pacjenta, 
 analiza składu ciała, 
 wydruk i omówienie wyników. 

30,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIZYTA U DIETETYKA – KURACJA MIESIĘCZNA  

I miesiąc 
 

 jadłospis na miesiąc (na 2. i 4. wizycie), 
 4 wizyty u dietetyka w cenie (analiza składu 

ciała, wywiad żywieniowy i zdrowotny, analiza 
sposobu żywienia, analiza nawyków i 
zachowań żywieniowych, konsultacje i 
edukacja żywieniowa), 

 wparcie mailowe podczas stosowania diety. 

450,00 zł 

II.-V. miesiąc 

 jadłospis na miesiąc (na 2. i 4. wizycie), 
 4 wizyty u dietetyka w cenie (analiza składu 

ciała, ankieta postępów podczas stosowania 
diety, analiza sposobu żywienia, analiza 
nawyków i zachowań żywieniowych, 
konsultacje i edukacja żywieniowa), 

 wparcie mailowe podczas stosowania diety. 

350,00 zł 

VI.-XII. miesiąc 

 jadłospis na miesiąc, 
 2 wizyty kontrolne w cenie (analiza składu 

ciała, analiza postępów podczas stosowania 
diety, konsultacje i edukacja żywieniowa), 

 wparcie mailowe podczas stosowania diety. 

250,00 zł 

 


