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Künn a fákon újra szól a víg kakukk madár, 
napsugárban úszik minden száll az illatár. 
Nyár van, nyár, röpke lepke száll virágra 
zümmög száz bogár. 
 
Lombos ágon csókot vált az ifjú gerlepár. 
Nyár van nyár van kakukk szól már a fák közt,  
kakukk be szép a nyár.  
Nyár van nyár van kakukk szól már. 

 

 

Kedves Pácienseink, 

Itt a nyár! Végre! A madarak dalolnak, az emberek stradolnak, pihennek, szabadságra mennek, élvezik a meleg napokat. Mi 
viszont dolgozunk, hogy Önök nyugodtan pihenhessenek, és ha közben szükségük lenne ránk, el tudjanak jönni hozzánk. 

 

Júliusban is  

... Intim wellness! A modern technológia, ami segít a nőknek az intim testrészeken is fiatalabbnak maradni. A CO2RE INTIMA 
egy speciális lézeres kezelés, ami az intim területek problémáira nyújt megoldást.  

A lézerkezelést azoknak ajánljuk, akik  

• műtét nélküli megoldást szeretnének az inkontinencia kezelésére  
• szűkebb, feszesebb hüvelyfalat akarnak 
• a gyerekszüléssel és a kor előrehaladtával történő (hormonális jellegű)  változásokat szeretnék elfelejteni  
• intim zónájukat műtét nélkül akarják megfiatalítani 
• szexuális életük gyakorlása közben hüvely szárazsággal vagy hüvely tágassággal küzdenek  
• stressz inkontinenciával, vagy egyéb vizelettartási problémával küzdenek 

A kezelés biztonságos, fájdalommentes, műtét nélkül nyújt gyors megoldást, és ami még fontosabb, gyakorlatilag nincs 
gyógyulási idő.  A kezelésről további információkat itt találhatnak. 

Akciós ár  
2017.07.31-ig 

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas) 390.000 Ft 

 

file:///C:/Users/bkrisztina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BIH4XPB2/medicinaegeszseg.hu/intimwellness
http://medicinaegeszseg.hu/intimwellness


 

 

Van bőr a képünkön 

És azon vagyunk, hogy Önöknek is legyen. Méghozzá tökéletes. Éppen ezért megszereztük az ország egyik legjobb bőrgyógyászát, 
Prof. Dr. Hunyadi Jánost. A lélegzetelállító szakmai múlttal rendelkező bőrgyógyász professzor június utolsó hetétől rendel 
nálunk. Bejelentkezni emailen és telefonon tudnak hozzá. 

 

Jön, jön, jön! 

Nem is gondolnánk, mennyien küzdenek azzal, hogy a bőrük tökéletes legyen. Nem, nem csak az arcra gondolunk. Nem csak a 
hiúság motiválta esetekről beszélünk. Hanem azokról, akiknek a génjei magukban hordozzák a psoriasis nevű bőrbetegséget, 
hiszen a betegség genetikus jellegű, a psoriasisra hajlamosító génnek eddig 7 fajtáját azonosították. 

A magyarul pikkelysömörnek hívott betegség lényege, hogy a bőr szarutermelő sejtjei túlburjánzanak, így fokozott 
működésüknek köszönhetően a bőr elszarusodik. A pikkelysömör kórtanának alapja a szervezet fokozott gyulladáskészsége. A 
betegség időről-időre gyógyul, majd újra kiújuló formában zajlik. A legtöbb esetben fokozatosan súlyosbodik a kórkép.  

A psoriasis leggyakrabban 20-30 éves korban jelentkezik először, de előfordulhat gyermekkorban és öregeknél is. Ma 
Magyarországon nagyjából 200 000 psoriasisos beteg él. Szeretnénk, ha ezeknek az embereknek az életminősége jelentősen 
javulna, ezért szereztünk egy olyan eszközt, aminek segítségével sokat javíthatunk betegeink állapotán. A kezelések menetéről 
további információkat a Medicina Egészségpénztár weboldalán találhatnak majd. 

 

Csak orvost hívjál, ha baj van 

Ha a gyerekről van szó, mindenki a legjobbat akarja neki. A legjobb ruhát, a legjobb játékot, a legjobb óvódát, a legjobb iskolát, 
és még sorolhatnánk. Ha beteg, csak az az orvos jöhet szóba, akiről a legjobbat hallottuk. Nincs ez másként akkor sem, ha a 
gyermek bőrével vannak problémák. Előfordulhat, hogy szemölcsöt kell eltávolítani a lábáról, lehet ekcémás a bőre, szenvedhet  
pikkelysömörtől, és még ezernyi más dologtól – a mi gyermekbőrgyógyászunk mindenre tudja a megoldást! Kedves, nyugodt, 
bizalomgerjesztő személyiség, és ami a legfontosabb, remek szakember, és nagyon alapos abban, amit csinál. Ne keressenek 
tovább, hiszen nálunk dolgozik a város egyik legjobb szakembere, Dr. Noll Judit. Jelentkezzenek be hozzá! 

 

Pető Prémium Pont a Medicina Egészségközpontban   

Azt tudták, hogy Magyarországon (és a világon is) mi mondhatjuk el elsőként 
magunkról, hogy a Pető Intézettel karöltve útjára indítottuk az első Prémium Pető 
Pontot? Ezen a speciális rendelésen pácienseink a Pető-módszer segítségével,  
konduktorok szakmai vezetése alatt gyógyulhatnak különböző, agyi sérülések 
kapcsán szerzett betegségekből.   

A metódus felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt hatásos. A konduktív pedagógia 
módszere eredményesen alkalmazható különböző központi idegrendszeri sérülésből 
adódó mozgás és egyéb képességek, készségek - mint kommunikáció, írás, 
gondolkodás, emlékezet – fejlesztésére.  

Kérdésük van? Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket! 

 

Komplex szűrések most szimpla áron 

Azok az emberek, akik odafigyelnek magukra, bizonyos időközönként szeretik tudni, hogy minden rendben van a testükkel. 
Mivel itt a nyár, és talán egy kicsit több idő jut az embernek magára, arra gondoltunk, hogy több szűrővizsgálatunkat is 
elérhetőbb áron kínáljuk Önöknek.  

Akció 
2017.07.31-ig 

35 év alatti szűrés 109.500 Ft helyett 
 

98.550 Ft 

Kiemelt akció 
2017.07.31-ig 

35 év feletti szűrés 140.000 Ft helyett 126.000 Ft 
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Fogászati akciók a Medicina Egészségközpontnál 

Minden hónapban dobogósak fogászati kezeléseink, rengetegen keresnek minket. Éppen ezért 
tovább haladunk előre a kijelölt úton, és erre a hónapra is klassz kedvezményes kezeléseket 
válogattunk össze Önöknek. Mutatjuk: 

Kiemelt akció 
2017.07.31-ig 

Fogtömés  12.000 Ft/db ártól 

Állapotfelmérés 6.900 Ft 

 
 

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe! 
 
Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! Egyéni 
befizetéseik után 20 % adókedvezményben részesülnek, így a Medicina 

Egészségközpont szolgáltatásait is kedvezőbb áron vehetik igénybe. 
 

A kedvezmény visszavonásig 
érvényes! 

Medicina Egészségpénztári tagok részére  tagsági viszony 
igazolása esetén (érvényes egészségpénztári kártyával 

vagy belépési nyilatkozattal) 

5% 
kedvezmény 

 
A kedvezmény más akciókkal össze nem vonható! 
 
Jó egészséget kívánunk,    
 
A Medicina Egészségközpont csapata 
 
 

 

Hírlevél lemondáshoz kattintson ide! 
 

1121 Budapest, Budakeszi út 36/C. 
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510 
Email: info@medicinaegeszseg.hu 
Web: http://medicinaegeszseg.hu 

Nyitva tartás: 
Hétfő - Csütörtök:   08:00-18:00 
Péntek:                       08:00-16:00 
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