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JAK DBAĆ O FORMĘ PRACUJĄC
PRZED KOMPUTEREM?
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Witaj!
Nazywam się Katarzyna
Skórska i  z  chęcią
przeprowadzę cykl
webinarów dla
pracowników firmy.

Jestem dietetykiem klinicznym 
z wykształcenia i  działam 
w socialmediach by zadbać o zdrowe
relacje z jedzeniem Polaków… i  po to,
by zarażać miłością do jedzenia!
Tak,  miłością do jedzenia !  
Bo nie wyobrażam sobie by być
dietetykiem i  nie kochać gotować,
smakować, kosztować !

Miłość do jedzenia to jedno,  ale
wiadomo, że aby związek był zdrowy
miłość,  trzeba poprzeć rozsądkiem .  
I  dlatego ważne jest dla mnie to,  by
szczególnie w czasach gdy zalewa nas
ogrom nie zawsze rzetelnych
informacji ,  promować sposób
odżywiania oparty na badaniach
naukowych, czyli  EBM (Evidence
Based Medicine).  
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STWORZYŁAM 
E-BOOKI 

Z DIETETYCZNYMI
PRZEPISAMI

PROWADZĘ SPOTKANIA
LIVE I WEBINARY



Pokaz przygotowania 3 kreatywnych, ale
szybkich lunchów do pracy 
Lista składników do przygotowania
Przepisy przesłane przed wydarzeniem w
formie mini e-booka z załączonymi tipami
kulinarnymi

 

JAK JEŚĆ ZDROWIEJ PRACUJĄC
PRZY KOMPUTERZE?

Jak dobierać kaloryczność swojej diety, by nie
przybierać na masie ciała podczas pracy
siedzącej?
Jak skończyć z podjadaniem podczas pracy
przy komputerze?
Jak komponować zdrowe, ale szybkie posiłki?

 

*przy zakupie 2 pakietów
cena wynosi 2700 zł
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Pokaz przygotowania 3 kreatywnych, ale
szybkich lunchów do pracy wspierających
prace mózgu
Lista składników do przygotowania
Przepisy przesłane przed wydarzeniem w
formie mini e-booka z załączonymi tipami
kulinarnymi

 

JA I MOJE MYŚLENIE MAMY SIĘ
DOBRZE - CO JEŚĆ BY TWÓJ
MÓZG LEPIEJ PRACOWAŁ?

Jakie produkty i  składniki wpływają na pracę
mózgu?
Jak komponować posiłki sprzyjające skupieniu
i lepszej efektywności pracy?
Czy warto się suplementować, by wspomóc
prace mózgu?

 

*przy zakupie 2 pakietów
cena wynosi 2700 zł
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Ponad 4300 osób obserwujących 
na Instagramie

 

Ponad 3000 aktywnych użytkowników
strony www.skorskadietetyk.com

 

Prawie 2000 osób zapisanych na
Newsletter

 

 5 webinarów zorganizowanych, na które było
zapisanych prawie 300 osób

728 952 147

kontakt@skorskadietetyk.com

Spodobały Ci się szkolenia lub masz
pomysł na inne tematy warsztatów? 

NAPISZ DO MNIE!

https://www.skorskadietetyk.com/
https://www.instagram.com/skorskadietetyk/?hl=pl
https://www.skorskadietetyk.com/zapisz-sie-nawykownik/
https://www.skorskadietetyk.com/kategoria-produktu/webinary/
https://www.instagram.com/skorskadietetyk/?hl=pl
https://www.skorskadietetyk.com/
https://www.skorskadietetyk.com/zapisz-sie-nawykownik/
https://www.skorskadietetyk.com/kategoria-produktu/webinary/

