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Ogólnopolskie Centrum Dietetyki - NOW A OFERTA

Zapytaj eksperta

Zapraszam y do zapoznania się z nową, ak tualną od listopada 2012r. ofertą
usług O gólnopolsk ie Centrum Dietetyk i. W ięcej inform acji...
Więcej

PROGRAM REDUKCJI MASY CIAŁA
Certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego

Szanowni Państwo, Zapraszam y do wzięcia udziału w PRO GRAMIE NAUKO W YM
dotyczącym reduk cji m asy ciała u osób z otyłością , finansowanego ze środk ów
Narodowego Centrum Nauk i. Kontak t: bjablonowsk a@izz.waw.pl, (022) 55 09 881
W ięcej na...
Więcej

Szukaj…

Uprzejm ie inform ujem y, że w dniach od 4 lipca do 15 września 2012 r. Instytut
Żywności i Żywienia przeprowadza rek rutację na dwusem estralne Kształcenie
Podyplom owe na następujących k ierunk ach: Poradnictwo dietetyczne – postępy w
żywieniu człowiek a Jak ość i bezpieczeństwo...
Więcej

Logowanie
Nazw a użytkow nika
Hasło

UW AGA!!! Ośw iadczenie dotyczące suplementów diety o przeznaczeniu
dla osób otyłych pragnących utracić tłuszczow ą masę ciała
W związk u z licznym i zapytaniam i, Instytut Żywności i Żywienia im prof. dra m ed.
Alek sandra Szczygła inform uje, iż powoływanie się na pozytywne opinie,
rek om endacje lub logo Instytutu w pojawiających się m ateriałach rek lam owych
dotyczących "suplem entów diety o przeznaczeniu dla...
Więcej

Pamiętaj mnie
Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazw y?
Załóż sw oje konto!

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego w ypełniania
w niosku o finansow anie projektu badaw czego finansow anego ze
środków NCN
W szystk ie poniższe dane są wym agane na etapie przygotowywania wniosk u w
system ie O SF – w części W niosk odawca oraz w przypadk u podm iotu złożonego (tj.
k onsorcjum nauk owego, sieci nauk owej, centrum nauk owo-przem ysłowego,
centrum nauk owego Polsk iej Ak adem ii Nauk , centrum nauk owego...
Więcej
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