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Zasady współpracy: 

1. W ofercie usług dietetycznych znajdują się 3 pakiety: ,,Silver", ,,Gold" i ,,Platinum". Pakiety 

powstały w celu usprawnienia współpracy i wyższej jakości świadczonych usług. Nie da się zapanowad 

nad organizmem w wyniku pojedynczej konsultacji, czy badania. Pakiety gwarantują możliwośd 

dłuższej współpracy, regularnośd konsultacji i sprawny przebieg procesu. We wszystkich pakietach 

pierwsza wizyta ma na celu zebranie niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania zaleceo 

dietetycznych. Ewentualnie otrzymasz zalecenia odnośnie dalszych badao laboratoryjnych lub 

wskazania do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu szerszej diagnostyki. Po przeprowadzonych 

analizach otrzymasz wstępne zalecenia odnośnie sposobu odżywiania i sugerowanej aktywności. 

Niezależnie od wybranego pakietu pierwsza konsultacja trwa: do 60 minut (dla pakietów ,,Gold" 

i ,,Platinum" oraz ,,Silver"). 

Druga konsultacja obejmuje analizę dodatkowych badao, dzienniczka żywieniowego, w zależności od 

sytuacji na tej (drugiej) lub na następnej (trzeciej) wizycie pacjent otrzymuje Zalecenia Żywieniowe. 

Nie ma możliwości otrzymania planu dietetycznego przed drugą wizytą. Test na nietolerancje 

pokarmowe, dokupiony w ramach pakietu, może zostad przeprowadzony na pierwszej lub drugiej 

konsultacji. 

Dla wszystkich pakietów czas drugiej konsultacji wynosi do 60 minut. W przypadku, gdy zalecenia 

żywieniowe zostają przekazane na trzeciej konsultacji czas jej trwania wynosi do 60 minut (dotyczy 

pakietów ,,Gold" i ,,Platinum") Kolejne wizyty - kontrolne, mają na celu ew. omówienie wyników 

zleconych badao, analizę dzienniczka żywieniowego, postępów i odpowiedzi na pojawiające się 

pytania. Wizyty kontrolne trwają do 30 minut. 

2. Pakiet ,,Silver" obejmuje dwie konsultacje do 60 minut, wizytę kontrolną do 30 minut oraz 

Zalecenia Żywieniowe przekazywane na drugiej wizycie lub mailowo po drugiej wizycie (zalecenia 

wysyłane od 7 do 14 dni po wizycie, w przypadku świąt, urlopu, czy choroby dietetyka, czas ten może 

się wydłużyd), w przypadku, gdy konieczna była szersza diagnostyka. Ważnośd pakietu wynosi 

3 miesiące od daty 1 konsultacji. Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie 

ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

3. Pakiet ,,Gold" obejmuje dwie konsultacje do 60 minut, 3 wizyty kontrolne trwające do 30 minut 

oraz Zalecenia Żywieniowe, które Pacjent otrzymuje na drugiej wizycie. W przypadku, gdy konieczna 

jest szersza diagnostyka zalecenia mogą zostad przekazane na 3 wizycie, która trwa wówczas do 60 

minut. Nie wpływa to na koszt pakietu. Ważnośd pakietu wynosi 6 miesięcy od daty 1 konsultacji. Po 

tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu 

poniesionych kosztów. 

4. Pakiet ,,Platinum" obejmuje dwie konsultacje do 60 minut, 5 wizyty kontrolnych trwających do 30 

minut oraz Zalecenia Żywieniowe, które Pacjent otrzymuje na drugiej wizycie. W przypadku, gdy 

konieczna jest szersza diagnostyka zalecenia mogą zostad przekazane na 3 wizycie, która trwa 

wówczas do 60 minut. Nie wpływa to na koszt pakietu. Ważnośd pakietu wynosi 9 miesięcy od daty 

1 konsultacji. Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości 

zwrotu poniesionych kosztów. 
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5. Pakiet dla Par/Małżeostw ,,Silver" obejmuje dwie konsultacje do 120 minut, wizytę kontrolną do 

60 minut oraz Zalecenia Żywieniowe dla pary przekazywane na drugiej wizycie lub mailowo po 

drugiej wizycie (zalecenia wysyłane od 7 do 14 dni po wizycie, w przypadku świąt, urlopu, czy 

choroby dietetyka, czas ten może się wydłużyd), w przypadku, gdy konieczna była szersza 

diagnostyka. Ważnośd pakietu wynosi 3 miesiące od daty 1 konsultacji. Po tym okresie 

niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

6. Pakiet dla Par/Małżeostw ,,Gold" obejmuje dwie konsultacje do 120 minut, 3 wizyty kontrolne 

trwające do 60 minut oraz Zalecenia Żywieniowe dla pary, które Pacjent otrzymuje na drugiej wizycie. 

W przypadku, gdy konieczna jest szersza diagnostyka zalecenia mogą zostad przekazane na 3 wizycie, 

która trwa wówczas do 90 minut. Nie wpływa to na koszt pakietu. Ważnośd pakietu wynosi 6 

miesięcy od daty 1 konsultacji. Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie 

ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

7. Pakiet dla Par/Małżeostw ,,Platinum" obejmuje dwie konsultacje do 120 minut, 5 wizyty 

kontrolnych trwających do 60 minut oraz Zalecenia Żywieniowe, które Pacjent otrzymuje na drugiej 

wizycie. W przypadku, gdy konieczna jest szersza diagnostyka zalecenia mogą zostad przekazane na 3 

wizycie, która trwa wówczas do 90 minut. Nie wpływa to na koszt pakietu. Ważnośd pakietu wynosi 9 

miesięcy od daty 1 konsultacji. Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie 

ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

8. Pakiety wizyt kontrolnych. Pakiet 4 wizyt kontrolnych ważny jest 6 miesięcy. Pakiet 8 wizyt 

kontrolnych ważny jest 12 miesięcy. 

9. Treningi personalne. Pierwszy trening ma na celu ocenę możliwości treningowych oraz ogólnej 

koordynacji, sprawności i siły fizycznej. Na podstawie uzyskanej wiedzy wyznaczane są realne cele 

i założenia planu treningowego. Treningi personalne sprzedawane są w pakiecie 8 treningów. 

Ważnośd pakietu wynosi 3 miesiące. Miejsce treningu jest ustalane indywidualnie z klientem (na ogół 

siłownie, gdzie akceptowana jest karta Multisport Classic np. sied Fit Fabric). Ewentualne dodatkowe 

opłaty za wejście lub karnet (siłownie nie honorujące kart Multisport Classic) ponosi usługobiorca.  

10. W związku z dbałością o jakośd usług każdy pacjent zobowiązuje się do świadomego 

przygotowania do konsultacji poprzez prowadzenie dzienniczka żywieniowego, wypełnienie ankiety, 

czy zrobienie ustalonych badao. Dzienniczek żywieniowy może byd prowadzony w formie papierowej 

(notatnik, zeszyt) lub elektronicznej. Pacjent zapisuje w nim chronologicznie z godzinami, co jadł i pił, 

jaka była aktywnośd fizyczna, jakie leki i suplementy zażywał, wypróżnienia, orientacyjną długośd snu, 

a także pytania, które będą omawiane na konsultacjach. Do dzienniczka wpisywane są też ewaluacje 

zaleceo. 

11. Konsultacja - dotyczy zarówno wizyty w gabinecie, skype/FB, przez telefon, czy e-mail. 

Konsultacja z pakietu może zostad zamieniona na konsultację skype/FB, telefon lub e - mail – pod  

warunkiem, że czas pisania odpowiedzi e - mail zmieści się w czasie konsultacji. Każda z tych form 

konsultacji wymaga takiego samego umówienia terminu w ramach wolnych terminów w kalendarzu 

dawidszajrych.com / Bonus Medicus. Jeśli wizyta odbywa się w formie skype/FB lub telefonicznie – 

dietetyk przegląda przesłane materiały przez pacjenta podczas konsultacji ( tak jak w gabinecie), nie 

zapoznaje się z nimi wcześniej. 
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12. W swojej działalności szukamy przyczyn problemów, dlatego w przypadku podejrzenia chorób lub 

dolegliwości o określonym podłożu  – zalecane będzie wykonanie dodatkowych badao, m.in. badania 

przeciwciał w kierunku chorób autoimmunologicznych, badania nietolerancji pokarmowych, analiza 

kału, analiza pierwiastkowa włosa, testy oddechowe. Badania te niestety nie na leżą do tanich, 

dlatego należy się liczyd z dodatkowymi kosztami (ceny badao uzależnione są od laboratorium 

i rodzaju badao zleconych). Ostateczną decyzję o tym czy zostaną  wykonane badania podejmie 

oczywiście pacjent. Jeśli zlecone badania nie zostaną wykonane, dietetyk może podjąd decyzję o 

zakooczeniu współpracy (zakooczy się po I konsultacji) lub zalecenia dietetyczne będą dopasowane 

do aktualnego stanu wiedzy na temat zdrowia pacjenta i pacjent zdaje sobie z tego sprawę. 

Dodatkowe badania (kolejne, kontrolne) mogą byd zlecane również podczas całego okresu 

współpracy  dietetycznej. Jeśli współpraca zakooczona zostanie przez dietetyka po pierwszej 

konsultacji, pacjent otrzymuje  zwrot kwoty za opłacony pakiet pomniejszonej o cenę pierwszej 

konsultacji wg cennika. 

13. Zalecenia Dietetyczne/Żywieniowe – jest to zestawienie pisemnych zaleceo dietetycznych dla 

pacjenta, które obejmuje m.in. rozkład posiłków, przykłady posiłków, zalecenia co do polecanych, 

dozwolonych lub zakazanych produktów wraz z uzasadnieniem. Zalecenia staramy się przygotowad 

w maksymalnie zindywidualizowany sposób. Dodatkowo zalecenia obejmują przepisy kulinarne 

i wskazania indywidualnej suplementacji (wraz z linkami do suplementów i sklepów), czasami 

również linki do przepisów kulinarnych. Indywidualne zalecenia to około 20 - 25 stron. Nie układamy 

szczegółowych jadłospisów, różnorodnośd chorób i indywidualnych zaleceo jest tak duża 

(nietolerancje, w tym nietolerancje pokarmowe, alergie, itp.), że pisanie książki kulinarnej dla 

każdego podopiecznego wymagałoby sztabu ludzi. Z doświadczenia z pracy z pacjentami wynika, że 

zalecenia na których pracujemy są łatwe do stosowania i efektywne. Aby pacjent sam potrafił układad 

swoją dietę na co dzieo, stawiamy na edukację, która następuje w czasie trwania procesu. Pisemne 

Zalecenia Żywieniowe opracowywane są jednorazowo, dalsza współpraca opiera się na wpisach do 

dzienniczka żywieniowego, a wytyczne ewoluują w zależności od efektów, samopoczucia i wyników 

badao. 

14. Wybrane opcje pakietów są płatne gotówką po pierwszej wizycie. Możliwa jest również płatnośd 

przelewem z góry za usługi. 

Nr konta: 88 2490 1044 0000 4200 8026 3036 

Bank: T Mobile Usługi Bankowe 

Nazwa odbiory: DAWIDSZAJRYCH.COM Dawid Szajrych, 91-117 Łódź, ul. Traktorowa 45/68 

Tytułem: Imię i Nazwisko Pacjenta oraz nazwa kupowanej usługi. 

15. Po upłynięciu terminu ważności niewykorzystane usługi z pakietu przepadają, nie ma możliwości 

zwrotu. 

16. W przypadku, gdy termin wizyty nie zostanie przełożony lub odwołany z przynajmniej 24 

godzinnym wyprzedzeniem taka wizyta zostaje uznana za odbytą i jest odejmowana od liczby wizyt 

w pakiecie.  

 

http://www.dawidszajrych.com/cennik-dietetyk-lodz/
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17. Uczestnictwo w treningach personalnych oraz stosowanie zalecanej diety i zaleceo żywieniowych 

jest dobrowolne i na własną odpowiedzialnośd uczestnika/stosującego. Jeżeli występują wątpliwości 

co do swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazao do uczestniczenia w treningach 

personalnych, czy stosowania zalecanej diety i zaleceo żywieniowych zasięgnij opinii swojego lekarza. 

Zaleca się aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem 

jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąd porady swojego lekarza. 

18. Zwroty - w przypadku, gdy wyniknie sytuacja zwrotu wpłaconej przez Pacjenta kwoty (całej lub 

częściowo) zostanie ona zwrócona w przeciągu 14 dni w tej samej formie w jakiej rozliczał się Pacjent. 

Gotówką - na podstawie otrzymanego paragonu lub na wskazane konto bankowe, w przypadku 

płatności przelewem (na podstawie otrzymanego rachunku). 

19. Informacje odnośnie reklamacji i zwrotu znajdują się -> tu. 

Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację zasad współpracy i regulaminu 

http://www.dawidszajrych.com/

