Trenerka Zdrowej Diety

WARIANT 1
(bez schorzeń)

4 tygodnie diety + oczyszczenie (2-10 dni wg potrzeb) + 3 samouczki
(dieta bez schorzeń, 4 tygodnie wysyłane z góry)

145 zł

WARIANT 2
( w tym wegetariańska)

4 tygodnie + oczyszczenie
+ co tygodniowa kontrola wyników (dalsza dieta układania na podstawie
postępów)
+konsultacje mailowe w razie potrzeby raz w tygodniu
+ dyżur telefoniczny każda środa (18-21h)

195 zł

WARIANT 2B
specjalistyczne dla osób ze
schorzeniami

jak wariant 2
przewidziany dla osób ze schorzeniami takimi jak m.in: (niedoczynność tarczycy,
Hashimoto, PCOS,IO, cholesterol, nadciśnienie, alergie do 3 produktów, refluks,
nietolerancja glutenu oraz laktozy, przygotowanie do IVF )

230 zł

WARIANT 3
dieta eliminacyjna

dieta jak WARIANT 2 + możliwość wykluczenia do 5 produktów

270 zł

WARIANT 4
DIETA w CIĄŻY

plan na każdy miesiąć

145 zł

Dieta dla pary

50% dopłaty za

1. Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z indywidualnej diety online ulozonej przez Właściciela Fan Paga Joanna Trenerka Zdrowej
Diety (Diet Coach Joanna, London, DurnhamRoad 22, E12 5AX, no.SS27872B) na rzecz Użytkownia, polegających na przygotowywaniu
indywidualnych planów dietetycznych.
2.

Regulamin stanowi integralną część diety

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały udostępnione w ramach otrzymanej diety mogą być wykorzystywane przez
Użytkownika wyłącznie do jego osobistego użytku.
Materiały od Joanna Trenerka Zdrowej Diety przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części
lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach
porównawczych lub poglądowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 Lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U.2006r. Nr 90 poz.631 z póżn. zm.) wszystkie
przekazane przez Trenerka Zdrowej Diety materiały są chronione prawami autorskimi i wszelkie ich rozpowrzechnianie, kopiowanie oraz
udostępnianie jest zabronione.
4. Użytkownik diety oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją
żadne inne okoliczności medyczne uniemożliwiające mu skorzystanie z diety. Stan zdrowia pozwala na korzystanie z diety. W przypadku
wątpliwości Użytkownik powinien powstrzymać się z zamówieniem diety i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
7. Żadna informacja zawarta w Indywidualnym Planie Diety nie jest poradą medyczną i nie może być traktowana jako substytut wizyty u lekarza
specjalisty.
8. Jeśli Użytkownik zdecydował się na dietę on-line wykonuje przedpłatę na wskazane konto bankowe w wysokości odpowiadającej cenie zakupu. W
celu otrzymania diety Uzytkowni zobowiązuje sie do uzupełnienia ankiety oraz wszelkich innych poleceń/zapytań.
9. Część pierwsza diety zostanie przesłana w ciagu 4 dni roboczy od momentu potwierdzenia płatności na koncie oraz po dopełnieniu przez
Uzytkownika wszelkich wskazanych w mailu formalnosci.
10. Kolejne plany diety będą przesyłane na podstawie przesyłanych tygodniowych pomiarów ciała, uzupełnionych w tzw. „karcie pomiarów” - jeśli
został wykupiony wariant zakładający taką opcję.

10. 1. Nie przesłanie w ciągu 3 dni od wyznaczonej daty uzupełnionej karty pomiarów uniemożliwi ułożenie indwyidualnego planu. W tym wypadku
zostanie do Uzytkownika przesłana dieta „standardowa”.
12. Po rozpoczęciu diety i spełnieniu wszelkich wymogów nie ma możliwości rezygnacji z diety i wiążącego się z tym zwrotem kosztów.
13. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z diety i braku kontaktu z Użytkownikiem przez okres dłuższy nić 7 dni zostanie przesłany standardowy plan
dietetyczny.
14. Przystęoując do diety Użytkownik tym samym akcptuje regulamin.

