Společnost Nutris®, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net)
pořádá seminář

NA CO BYSTE SE CHTĚLI
ZEPTAT?

4. 11. 2017 (10-16 h)
Praha - Sport Hotel Vestec
Cena:
800,- Kč
Přihlášky: www.nutris.net

Odborný program
Kulatý stůl: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. + PharmDr. Richard Pfleger,
Ing. Ivan Mach, CSc. – moderátor

Vzhledem k tomu, že přednášky těchto lektorů trvale vzbuzují Váš zvýšený
zájem, takže po jejich skončení stojíte „ve frontě“ s dalšími dotazy a dokonce s
některými výživovými problémy, které byste chtěli pomoci vyřešit, konzultovat
nebo se v nich zorientovat, rozhodli jsme se vypsat tento nový formát semináře –
kulatý stůl, v němž budete Vy určovat témata pro odborníky a lektory.

Na co se jich např. nejčastěji ptáte (odpovědi na tyto otázky zazní úvodem):

-

Klient trpí celou řadou potravinových alergií, včetně zkřížených, ale
metodou eliminace se mi nedaří jejich dopady zmírnit. Co byste poradili?

-

Proč by se měl klient, netrpící celiakií, cítit lépe po omezení pšeničného
lepku?

-

Slyšel jsem, že není lepek jako lepek (žito, oves, pšenice aj.). Proč různé
druhy lepku podle původu působí individuálně jinak?

-

Jak si vysvětlujete lavinu hypothyreózy u klientek (i klientů)? Jak lze
podpořit nasazenou farmakoterapii výživou nebo doplňky stravy?

-

Mám klienta s prediabetickými příznaky, který je velmi motivovaný a
připravený se poravidelně hýbat, protože nechce onemocnět cukrovkou.
Šly by potřebné změny ve výživě nějak seřadit podle důležitosti?

OBĚD: 13 – 14 h
Předání Osvědčení o absolvování
Případné změny programu jsou vyhrazeny.
Pokud budete potřebovat ubytování, kontaktujte prosím přímo recepci hotelu:
telefon: +420 777 773 139, +420 242 441 414, heslo Nutris
Místo:
Sport Hotel Vestec
Nad Jezerem, Vestec (v navigaci: Praha západ – Vestec – Motel u Krbu)
Sport Hotel je hned za Motelem, vjezd modrou bránou.
252 42 Vestec
Praha – západ
Příjezd do hotelu – MHD
Metrem trasa C směr Háje a výstup na stanici Budějovická, dále autobusem č. 332, 334,
335, 337, 339 (zastávka je u LIDLu) - na zastávku Vestec Safina (po vystoupení se musíte vrátit
po silnici zpět, je možné jít kus po parkovišti a cca po 350 m uvidíte Motel U Krbu a Sporthotel je
hned za ním)
Příjezd do hotelu autem (hotel Sport nabízí parkování na vlastním parkovišti zdarma):
z dálnice D1 sjezd na Pražský okruh, sjezd na Jesenici dále pak na Vestec, stále po hlavní
silnici, za supermarketem Albert ve Vestci po 200 m odbočit doleva k tenisovému areálu.

