
Exonerare de răspundere medicală 

Conţinutul acestui blog, incluzând fără limitare text, audio, video, fotografii, ilustraţii, grafică şi alte 

elemente vizuale, este doar cu scop informativ şi nu înlocuieşte sau constituie consiliere medicală, 

diagnostic, tratament sau recomandare medicală de orice fel. 

Întotdeauna să cereţi sfatul unui medic sau a unui terapeut calificat pentru orice întrebări legate de 

orice condiţie medicală aţi avea. 

Niciodată să nu treceţi cu vederea sfatul medicului doar pentru că aţi citit anumite informaţii pe acest 

blog. 

Orice relatări pe acest site despre beneficiile unor alimente, suplimente sau activităţi nu intenţionează 

să diagnostigheze, să trateze, să vindece sau să prevină orice boală. 

Dacă urmăriţi acest blog înseamnă că sunteţi de acord cu aceşti termeni. 

Dacă aţi fost diagnosticat/ă cu boală celiacă, boală Chrohn, colită ulceroasă, diverticulită, fibroză 

chistică, diaree cronică sau autism puteţi încerca Dietă Specifică de Carbohidraţi pe propria 

dumneavoastră răspundere. Această dietă are la bază studii ştiinţifice şi tratează cu succes aceste 

condiţii, dar nu garantează vindecarea şi nu înlocuieşte sfatul medicului dumneavoastră. 

Mai multe detalii despre această dietă găsiţi aici: http://acasaladaniela.ro/dieta-specifica-de-

carbohidrati. 

Pentru consultaţii legate de această dietă intraţi aici: http://acasaladaniela.ro/consultatii-cu-daniela. 

 

Comentarii 

În primul rând mulţumesc mult tuturor celor care citiţi acest blog şi chiar vă încurajez să contribuiţi cu 

comentarii la toate articolele publicate. 

Dar vă rog pe toţi să ne respectăm unii pe alţii în comentarii. Orice comentariu pe care îl găsesc 

nepotrivit sau cu limbaj ofensator sau nepoliticos va fi şters şi comentatorul va fi împiedicat să mai 

comenteze în viitor. Puteţi să contraziceţi conţinutul dar vă rog să nu atacaţi autoarea blogului sau un alt 

comentator în nici un mod lipsit de respect. 

Autoarea blogului îşi rezervă dreptul de a edita, şterge sau bloca publicarea oricărui comentariu postat 

pe acest blog.  

Comentariile care nu sunt relevante subiectului, care conţin link-uri sau postări despre promovarea 

anumitor produse, promovarea personală sau care urmăresc să facă trimiteri către un alt site vor fi 

imediat blocate şi/ sau şterse. 



Nici una dintre publicaţiile pe acest blog, incluzând fără limitare, text, audio, video, fotografii, ilustraţii, 

grafică şi alte elemente vizuale nu pot fi reproduse, transmise sau vândute în totalitate sau parţial, sub 

orice formă, fără acordul meu (autoarea) prealabil în  scris. Toate mărcile şi mărcile înregistrate care 

apar în acest blog sunt proprietatea deţinătorilor respectivi. 

 

Confidenţialitate 

Pentru a lasă un comentariu este necesară adresa dumneavoastră de e-mail. 

Totodată, dacă doriţi să vă abonaţi la newsletter pentru a primi diferite informaţii şi reţete este necesară 

adresa dumneavoastră de e-mail. 

Nu folosim în nici un alt mod adresele dumneavoastră personale de e-mail, decât pentru a vă trimite 

informaţiile pentru care v-aţi abonat şi pentru a vă răspunde la eventualele comentarii în anumite 

cazuri. Nu vindem, comercializăm sau transferăm adresele dumneavoastră personale de e-mail către 

alte părţi şi aveţi oricând posibilitatea să vă dezabonaţi. 

Mulţumim că urmăriţi acest blog! 


