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Konsultacja dietetyczna 190,00

PIERWSZA WIZYTA

OBOWIĄZUJE OD 01.01.2023 

Cennik usług

STACJONARNIE 

Konsultacja psychodietetyczna 

Konsultacja dietetyczna dla par 

ONLINE 
Konsultacja dietetyczna 

Konsultacja psychodietetyczna 

Konsultacja dietetyczna dla par 

190,00

270,00

170,00

190,00

250,00

PIERWSZA KONSULTACJA ZAWIRA 
Czas trwania: 55 min 

Zalecenia dietetyczne ogólne w trakcie spotkania   ogólne pytania do dietetyka

Analiza przesłanych wyników badań
Pomiar składu ciała na urządzeniu TANITA (tylko gabinet ul. Ogrodowa)

Analiza i omówienie stanu odżywienia, nawyków żywieniowych i życiowych 
Zebranie wywiadu medycznego i rozpoznanie problemu (przed wizytą)

Kwalifikacja do rodzaju kolejnych wizyt
Zalecenia i spersonalizowany plan suplementacji 

Oferuję dodatkowo możliwość konsultacji przez lekarzy ze mną współpracujących
oraz wykonania badań diagnostycznych w laboratorium ALAB

Indywidualny plan żywieniowy  7 dni 160,00

PLANY ŻYWIENIOWE 

Indywidualny plan żywieniowy 14 dni 260,00
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Plany żywieniowe układam i wysyłam do 7 dni roboczych od otrzymania pełnej dokumentacji 

Indywidualny plan żywieniowy 21 dni 360,00

Indywidualny plan żywieniowy 28 dni 440,00



Konsultacja dietetyczna 170,00

WIZYTA KONTROLNA

STACJONARNIE 

Konsultacja psychodietetyczna 

Konsultacja dietetyczna dla par 

ONLINE 
Konsultacja dietetyczna (1)

Konsultacja dietetyczna (2)

Konsultacja psychodietetyczna 

190,00

220,00

150,00

100,00

190,00

PIERWSZA KONSULTACJA ZAWIRA 
(1) Czas trwania: 55 min 

Analizę zleconych badań oraz konsultacji lekarskich (jeśli dotyczy)

Analizę postępów wdrażania zaleceń
Pomiar składu ciała na urządzeniu TANITA (tylko gabinet ul. Ogrodowa)

Analizę testów psychologicznych (jeśli dotyczy)
Ustalenie dalszego planu działania

Konsultacja dietetyczna dla par 200,00

(2) Czas trwania: 30 min 

Warsztaty psychodietetyczne 250,00

 INNE USŁUGI

Konsultacja telefoniczna umówiona 15 min  

Konsultacja telefoniczna pilna 15 min

50,00

70,00
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Konsultacja bariatryczna 250,00

Konsultacja bariatryczna z opinią do zabiegu 400,00

Trening Personalny 180,00



Czas trwania: 5 tygodni 550,00

PAKIET STANDARD

Cennik pakietów

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem mailowy - dodatkowe zapytania 
1 x konsultacja kontrolna online 55 min lub 2 x 30 min
Indywidualny plan żywieniowy 2 x 7 dni 

Czas trwania: 12 tygodni 890,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem mailowy bez ograniczeń
2 x konsultacje kontrolne online 55 min lub 4 x 30 min
Indywidualny plan żywieniowy 4 x 7 dni 

Czas trwania: 24 tygodnie 1300,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem mailowy bez ograniczeń
4 x konsultacje kontrolne online 55 min lub 8 x 30 min
Indywidualny plan żywieniowy 6 x 7 dni 
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4 x warsztaty psychodietetyczne 900,00

WARSZTATY PSYCHODIETETYCZNE

STACJONARNIE

ONLINE 

4 x warsztaty psychodietetyczne 800,00



Czas trwania: 8 tygodni 900,00

PAKIET PREMIUM

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap
2 x warsztaty psychodietetyczne online 55 min

Indywidualny plan żywieniowy 2 x 7 dni 
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Monitorowanie wagi poprzez raporty
Zalecenia co do aktywności fizycznej 
Zmiana 2 dań w planie żywieniowym 

Konsultacja podsumowująca online 30 min

Czas trwania: 16 tygodni 1400,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap
4 x warsztaty psychodietetyczne online 55 min

Indywidualny plan żywieniowy 4 x 7 dni 
Monitorowanie wagi poprzez raporty
Zalecenia co do aktywności fizycznej 
Zmiana 3 dań w planie żywieniowym 

Konsultacja podsumowująca online 30 min

Czas trwania: 24 tygodnie 2200,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap
6 x warsztaty psychodietetyczne online 55 min

Indywidualny plan żywieniowy 8 x 7 dni 
Monitorowanie wagi poprzez raporty
Zalecenia co do aktywności fizycznej 
Zmiana 4 dań w planie żywieniowym 

Konsultacja podsumowująca online 30 min

możliwość rozłożenia na dwie raty - druga płatna 30 dni po odbyciu konsultacji



Czas trwania: 5 tygodni 1600,00

PAKIET SIŁOWNIA

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap

Indywidualny plan żywieniowy 2 x 7 dni 

8 x trening personalny 60 min (2 x w tygodniu)
Plan treningowy w razie potrzeby

Czas trwania: 10 tygodni 2900,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap

Indywidualny plan żywieniowy 4 x 7 dni + 7 dni gratis

16 x trening personalny 60 min (2 x w tygodniu)
Plan treningowy w razie potrzeby

Z planem żywieniowym  1400,00
Bez planu żywieniowego 1300,00

kolejne miesiące
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Treningi:

Poniedziałki i czwartki 

Calypso Puławska 427 Ursynów 

Wszystkie pakiety zawierają usługę wirtualnej metamorfozy PRZED i PO 



Czas trwania: 12 tygodni 900,00

PAKIET SIBO

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim

zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap

Możliwość leczenia ze współpracującym lekarzem gastrologiem

4 etapowy plan żywieniowy Low Fodmap (7 dni każdy etap) 

Zalecenia żywieniowe Low Foodmap i stylu życia  
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12 tygodniowe kompleksowe prowadzenie SIBO

3 x konsultacje kontrolne online 30 mim

Czas trwania: 16 tygodni 1100,00

PAKIET BARIATRIA

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap

Przed zabiegiem bariatrycznym 
2 x 7 dniowy plan żywieniowy przygotowujący do zabiegu (do powtarzania)
1 x konsultacja psychodietetyczna przygotowująca do zabiegu
zalecenia żywieniowe i stylu życia przed i po zabiegu 
Po zabiegu bariatrycznym 
rozpisany plan żywieniowy na 2 miesiące po zabiegu z rozpisanym postępowaniem
4 x konsultacje kontrolne online po 30 min

Zaświadczenie / opinia dla lekarza kierującego 

Czas trwania: 24 tygodnie 1300,00

Pierwszą konsultację stacjonarną lub online 55 mim
zawiera:

Kontakt z dietetykiem poprzez komunikator whatsap

Przed zabiegiem bariatrycznym 
3 x 7 dniowy plan żywieniowy przygotowujący do zabiegu (do powtarzania) 
2 x konsultacje psychodietetyczne przygotowujące do zabiegu
zalecenia żywieniowe i stylu życia przed i po zabiegu 
Po zabiegu bariatrycznym 
rozpisan y plan żywieniowy na 2 miesiące po zabiegu z rozpisanym postępowaniem
8 x konsultacje kontrolne online po zabiegu 30 min

Zaświadczenie / opinia dla lekarza kierującego 



Szanowna/y Pani/e,

Zdaję sobie sprawę, jak istotnym jest dla Pani/a stan zdrowia i jak ważna jest
dyskrecja w procesie zmagań 
z dolegliwościami zdrowotnymi. Dlatego dokonałem szczególnych starań i
wprowadziłem szereg zabezpieczeń, po to, aby chronić Pani/a dane oraz wrażliwe
informacje dot. dolegliwości, chorób i spraw wrażliwych. Z mojej strony mogę
zapewnić, że wszystkie podane dane oraz informacje o stanie zdrowia będą
należycie przechowywane i nieudostępniane nikomu, chyba, że złoży Pani/n
stosowne oświadczenie. Efektem tego, jest moja prośba o poniższe wyrażenie
zgód, szczególnie pierwszej, bez której nie będziemy mogli rozpocząć współpracy.

Niepotrzebne skreślić ***

1. [wyrażam zgodę] / [nie wyrażam zgody] na przetwarzanie moich danych
osobowych wrażliwych, w tym danych medycznych zawartych w korespondencji,
ankiecie, wynikach badań medycznych, wywiadzie dietetycznym zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz.922) przez LORENC GROUP
Training Mariusz Lorenc, z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1A/37, 05-500 Piaseczno.
Jednocześnie informuję, że Administrator Danych Osobowych nie udostępnia
danych osobowych, chyba, że będzie to wynikało z mocy prawa. Moja zgoda jest
dobrowolna i mam prawo do wglądu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych
drogą pisemną.

2. [wyrażam zgodę] / [nie wyrażam zgody] na przetwarzanie moich danych
osobowych przez LORENC GROUP Training Mariusz Lorenc w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych przez LORENC GROUP Training Mariusz Lorenc. Mam
świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich
poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co
skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej
LORENC GROUP Training Mariusz Lorenc.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest LORENC GROUP Training Mariusz
Lorenc z siedzibą ul. Emilii Plater 1A/37 05-500 Piaseczno. Jednocześnie
informuję, że ADO nie udostępnia danych osobowych, chyba, że będzie to
wynikało z mocy prawa.

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

                                                                                                  (data, czytelny podpis)


