
Konsultacja dietetyczna / psychodietetyczna

Na konsultacje dietetyczne zapraszamy 
przede wszystkim osoby, które potrzebują 
wsparcia w procesie redukcji masy ciała, 
które chcą odżywiać się w sposób świado‑
my oraz wspomóc dietą leczenie chorób.

Pomagamy w doborze właściwej diety  
w  przypadku:

  Nadwagi i otyłości,

  Zespołu metabolicznego,

  Niedożywienia i obniżonej masy ciała,

  Leczenia w przebiegu wielu chorób dietozależ‑
nych, np.: cukrzyca, insulinooporność, choroby 
serca i układu naczyniowego (nadciśnienie tętni‑
cze, miażdżyca, zaburzenia lipidowe), 

  Zaburzeń żołądkowo-jelitowych,

  Chorób autoimmunologicznych, chorób tarczycy 
(choroby Hashimoto),

  W trakcie leczenia ortopedycznego i rehabilitacji 
narządu ruchu,

  Osteoporoza, 

  Alergii i nietolerancji pokarmowej,

  Zaburzeń odżywiania.

W trakcie konsultacji  dietetyk przeprowadza wy‑
wiad dietetyczny oraz pomiar masy ciała. Na tej 
podstawie, po wspólnym ustaleniu celów zmiany 
sposobu odżywiania, opracowuje program żywie‑
niowy dopasowany do indywidualnych potrzeb.

W trakcie spotkania dietetyk prowadzi także edu‑
kację żywieniową oraz wskazuje, co należy zmo‑
dyfikować, aby ułatwić zmianę swoich nawyków 
żywieniowych. Na koniec wizyty przekazuje zalece‑
nia dietetyczne w formie pisemnej. 

Cennik:

1. Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa (40 min) 
‑ 180 zł

2. Konsultacja dietetyczna – kolejna (30 min)  
– 150 zł

3. Opracowanie indywidualnego jadłospisu na 7 dni 
– 150 zł

Nasza 
specjalistka: 

mgr inż.  
Agnieszka Jagodzińska

Absolwentka studiów na 
kierunku: technologia żyw-
ności i żywienie człowieka 
w specjalności: żywienie 
człowieka i nauki konsu-
menckie (SGGW Warszawa) oraz studiów pody-
plomowych na kierunku psychodietetyka, a także 
podyplomowych studiów pedagogicznych. 
Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu 
dietetyki w tym: ”Specjalista przyjazny insulino-
opornym”. 
Swoje doświadczenie zdobywała współpracując 
z placówkami medycznymi oraz poradniami psy-
chologicznymi. 
Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych 
oraz w szkołach policealnych. Od kilku lat jest wy-
kładowcą kursów Akademii Dietetyki (Warszawa). 
W SPSK im prof. Adama Grucy pracuje na stano-
wisku dietetyka klinicznego od 2015 roku. 

Informacje i umówienie wizyty (pon. – pt.):
   (22) 460 04 00
   komercja@spskgruca.pl

Bezpośrednio w Rejestracji Rehabilitacji (parter)

Klinika Rehabilitacji CMKP
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock 

  www.spskgrucy.pl      /spskgruca


