
Preţurile serviciilor de Intervenție de Lifestyle, Nutriţie Integrativă, Nutriție Oncologică şi Medicină Complementară practicate din Iunie 2020 
 

 

Pentru a limita timpului petrecut de către pacient în Centrul nostru precum și pentru a reduce interacțiunea dintre acesta și personal, începand cu 1 iunie 2020 întrevederile dintre Dr. Albu și pacient nu vor 

mai avea alocate 75 minute ci doar 30 de minute. În zilele ulterioare consultației și în completarea acesteia, după analizarea atentă a documentelor, datelor si discuției avute pe parcursul întrevederii, 

pacientul își va primi toate indicațiile în format electronic. 

Dr. Horaţiu Albu - coordonator ştiinţific Centru 
No. Tip consultaţie Durată estimată Observaţii Preţ 
1. Consultație  

NUTRIȚIE ONCOLOGICĂ – Evaluare pentru dosarul 
de “A 2a părere medicală la Humanitas Cancer 
Center – Milano” 
 

Total. 1.15h 
30 min. întrevedere cu pacientul. 
30 min. constructie plan terapeutic.* 
15 min. explicații.* 
*prin corespondență electronică. 

Numai în Limba Română 0 Lei 

2. Consultație 
INTERVENȚIE LIFESTYLE, NUTRIȚIE 
INTEGRATIVĂ și ORTOMOLECULARĂ 
 

Total. 1.15h 
30 min. întrevedere cu pacientul. 
30 min. constructie plan terapeutic.* 
15 min. explicații.* 
*prin corespondență electronică. 

Numai în Limba Română 280 Lei 

3. 
 

Consultație  
NUTRIȚIE ONCOLOGICĂ 

Total. 1.15h 
30 min. întrevedere cu pacientul. 
30 min. constructie plan terapeutic.* 
15 min. explicații.* 
*prin corespondență electronică. 

Numai în Limba Română 280 Lei 

4. Consultație  
INTERVENȚIE DE LIFESTYLE pentru SLĂBIRE și 
MANAGEMENTUL GREUTĂȚII CORPORALE 
 

Total. 1.15h 
30 min. întrevedere cu pacientul. 
30 min. constructie plan terapeutic.* 
15 min. explicații.* 
100 zile monitorizare.* 
*prin corespondență electronică. 

Numai în Limba Română. 280 Lei 

5. Consultație oricare tip  
Engleză/ Spaniolă/ Rusă** 

NU MAI SUNT DISPONIBILE PE 
ACEASTĂ PERIOADĂ 

Cu translator licenţiat pus la dispoziţie de Centru* 1.100 Lei / 225 Euro 

** deşi consultaţia se va desfăşura în una dintre limbile menţionate prin intermediul NUMAI a unui translator licenţiat, documentele emise de Centru vor fi NUMAI în limba română. Dacă optaţi pentru o astfel 
de consultaţie, vă rugăm să vă anunţaţi din timp intenţia pentru programarea translatorului. 
6. 
 

Consultație de orice tip 
PRIN CORESPONDENȚĂ*** 

Total. 1.15 h Numai în Limba Română. 280 Lei 

***Fiecare consiliere prin corespondenţă se efectuează doar în urma completării unui CHESTIONAR DE EVALUARE PRIN CORESPONDENTĂ. Prețul afișat este valabil pentru consultațiile redactate în 
limba română și pentru persoanele domiciliate în România sau Republica Moldova. Pentru alte variante, consultați ultima pagina a Chestionarului! 

 

Orice modificare față de această listă, vă va fi adusă la cunoştiinţă în momentul confirmării programării! 

 

© Dietetica si Nutritie Integrativa „Dr. Albu”. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă publicarea sau reproducerea integrală sau parţială, sub oricare formă (electronică, mecanică, fotocopiere, etc.), precum şi transmiterea oricăror părţi din acest 
text fără acordul autorului! 


