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Koná se u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
za podpory hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR
a Úřadu vlády ČR – Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
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dne 7. 5. 2016 od 9 do 17 hodin
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v historických prostorách kláštera Emauzy v samém srdci Prahy
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(vstup z ulice Vyšehradské 49, Praha 2, výborné dopravní spojení, přímo u metra Karlovo
náměstí)
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Posláním akce je seznamovat osoby s nutností dodržovat bezlepkovou dietu s nejnovějšími
poznatky ve výzkumu a léčbě onemocnění.
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Nedílnou součástí je prodejní prezentace výrobců bezlepkových potravin, seznamující
účastníky se sortimentem bezlepkových produktů na českém trhu.
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Seznam vystavovatelů a konkrétní program odborných přednášek
najdete na www.celiac.cz
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Akce je určena všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií
sdružených, osobám s alergií na lepek a všem zájemcům o bezlepkovou dietu. Není určena
pouze členům Sdružení celiaků ČR, je otevřena všem příchozím.
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Proto neváhejte a přijďte si ověřit, zda máte správné informace a znáte vše potřebné
k ochraně svého zdraví. Přijďte se seznámit s novinkami v nabídce bezlepkových produktů.
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Po skončení bloku odborných přednášek bude stejně jako každý rok zařazena oblíbená
panelová diskuze, ve které se můžete zeptat přítomných odborníků na vše, co Vás zajímá a
na co třeba nemáte dostatek času v lékařské ordinaci.
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