
Schär zaprasza na Dzień Celiakii w Centrum Kliniczno – 
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi, ul. Pomorska 251
w sobotę 26 października, od 11.00 do 15.00!  

Program:
• Rejestracja od godziny 10.30 

• Wykład na temat celiakii

• Wykład na temat diety bezglutenowej

• Pokaz kulinarny 

• Przez cały czas zajęcia dla dzieci

Wasz zespół Schär

Jak? Uczestnictwo jest bezpłatne, 
ale należy zarejestrować się pisząc
na: lodz@drschaer.com, 
lub telefonicznie: 731 084 461 

i podać następujące dane: 
• imię i nazwisko 
• adres
• e mail, telefon
•  liczbę uczestniczących dzieci oraz ich 

wiek
•  ile osób przyjdzie łącznie 

(maksymalnie 4 osoby na jedną  
rejestrację)

Jesteś na diecie bezglutenowej, lub ktoś z Twoich bliskich ma celiakię? 
Weź udział w Dniu Celiakii i odkryj smakowity świat bezglutenowych produktów 
Schära z wysokiej jakości wyrobami na każdą okazję!

Podczas spotkania będzie można wziąć udział w pokazie bezglutenowego  
gotowania prowadzonym przez Giancarlo Russo jak również wysłuchać wykładu na 
temat nowości w diagnozowaniu, celiakii i radzenia sobie z chorobą, a także wysłuchać  
wykładu dietetyka na temat diety bezglutenowej oraz wziąć udział w dyskusji. 
Dla dzieci przewidziane są ciekawe zajęcia z animatorami.

A przede wszystkim – można będzie spróbować wybornych  
bezglutenowych produktów wiodącego producenta w Europie – 
Schär.

Czekamy na Was na naszym  
rodzinnym Dniu Celiakii!

Dietetyk dr Agnieszka Kozioł  
- Kozakowska



* Przepis oraz zdjęcie potrawy zostanie opublikowane na stronach internetowych firmy Dr. Schär, oraz na facebooku.

Chciałbyś gotować na podium  
z Giancarlo Russo i wygrać zestaw 
produktów bezglutenowych? 

Prześlij nam swój najlepszy bezglutenowy przepis z 
produktów Schära wraz ze zdjęciem potrawy na adres 
lodz@drschaer.com. Kucharz spośród przysłanych 
zgłoszeń wybierze zwycięzce, który będzie pomagał mu 
na podium w przygotowaniu nadesłanego przepisu.*

Lokalizacja

Aula 1000, 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
ul. Pomorska 251, 
Łódź, 92-213 Łódź
 
Dodatkowa informacja
Z ulicy Pomorskiej skręt do 
Instytutu Stomatologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Dojazd autobusowy
Numer autobusu: 58a – przystanek 
Szpital /ostatni przystanek 

Dojazd tramwajowy 
Numery tramwajów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 10, 
11, 12, 15, 16a, 43, 46 – przystanek Działki 
– Pomorska /jadąc z centrum

Wasz zespół SchärCzekamy na Was na naszym rodzinnym Dniu Celiakii!
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