HÍRLEVÉL

2017. SZEPTEMBER

Kedves Pácienseink,
Nem mondjuk azt, hogy vége a nyárnak, mert még mindig
melegek a nappalok. Azt sem mondjuk, hogy észrevétlenül
beköszöntött az ősz, pedig a naptár, az iskola- és
óvodakezdések is ezt igazolják. Az utolsó nyaralók is
hazajönnek lassan a pihenésből és nekik is újra elindul a
mókuskerék.

Iskolakezdés tudatosan
Szeptemberben bizony elkezdődik a suli. Kelni kell reggel a gyerekkel, de még
inkább a gyerek előtt, elkészíteni neki a reggelit, bepakolni vele együtt az
iskolatáskát, és elkísérni őt az iskolába. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a
legfontosabb, hogy családunk legkisebb tagjai örömmel és egészségesen kezdjék az
iskolát. Meggyőződni arról, hogy minden rendben van szemünk fényével, a
legfontosabb dolgok egyike.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben a hónapban az alábbi viszgálatokhoz
juthatnak hozzá kedvezményes áron:
Akció
2017.09.30-ig

Tisztahang audiómetria és impedancia mérés fülészeti vizsgálattal
Gyermek szemészeti szűrés

26.000 Ft
helyett
12.000 Ft
helyett

23.400 Ft
10.800 Ft

A szeptember az akcióké
Vannak olyan vizsgálatok, amik esszenciálisak. Amiket időről-időre érdemes elvégeztetni. Annak érdekében, hogy ne
jelentsenek nagy anyagi megterhelést, nálunk ezeket most akciósan vehetik igénybe.
Akció
2017.09.30-ig

Hasi és kismedencei áttekintő ultrahang
Állapot felmérő laborcsomag + vérvételi dij együtt

17.000 Ft
helyett
11.400 Ft
helyett

15.300 Ft
9.690 Ft

Bőrgyógyászati kezelések iskoláskorúaknak is
A Medicina Egészségközpont bőrgyógyászati ellátását új esztétikai kezelésekkel
bővítette.
Az
esztétikai problémát okozó bőrelváltozások speciális eljárásokat kívánnak. Az új
központban olyan diagnosztikai és terápiás lehetőségek találhatók, melyek többsége
Magyarországon csak itt érhető el. Szeptember lévén nagy hangsúlyt helyeztünk a
javarészt tinédzsereket, iskoláskorúakat érintő pattanás-akné terápiára. A kezelés
során a pórusokat kinyitjuk és a terápia alatt folyamatosan nyitva tartjuk, megelőzve
ezzel az újabb pattanások kialakulásának lehetőségét.
Természetesen új, Medical Office Treatment (Az orvosi rendelőben végezhető stimulációs
és korrekciós kezelések) kezeléseink a felnőtt korosztálynak is remek eljárásokat kínálnak.
Ezek – a teljesség igénye nélkül – a következőek lehetnek: dermagenesis, rádiófrekvencialifting, peeling, epionce dermaroller, anti ageink kezelések, fénykárosodott bőr kezelése,
barrier korrekció, pigmentált foltok kezelése, seborrhorreás bőr kezelése, rozácea kezelés,
botox kezelés, hyaluron injecióval történő ráncfeltöltés.
Kérdésük van? Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket!

Psoriasis, a makacs ellenség
Szeptembertől psoriasis kezeléseinkre is be lehet majd jelentkezni. A bőrgyógyász szakorvossal történt
konzultálást követően a kezelés első lépése a pikkelyek leoldása lesz, melyet helyileg alkalmazott, szalicil tartalmú
kenőcsőkkel érhetünk el. A pikkelyel eltávolítása után a fokozott hámsejtosztódás és a gyulladásos folyamat
gátlása, valamint a hámsejtek érésének serkentése a cél.
További információkat a témával kapcsolatban weboldalunkon találhatnak.

Gyermekgyógyászat felsőfokon
Nyilván nem mondunk újat azzal, hogy mennyire profi orvosokkal dolgozunk.
Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet gyermekgyógyászati rendeléseinkre.
Szakembereink kedvesek, pontosak, figyelmesek, remekül tudnak bánni a
felnövekvő generációval, és természetesen az aggódó szülőket is megnyugtatják.
Nálunk nincs mellébeszélés, hiszen nagyon hangsúlyosnak tartjuk a korrekt,
mindenre kiterjedő tájékoztatást. Legyen felelős szülő, kérjen segítséget a
legjobbaktól, keressen minket!

Ha ősz, akkor újdonságok

.

Mint ahogy azt már megszokhatták,
szakemberi gárdánk folyamatosan
bővül. Szeptembertől egy nagytudású
fogorvossal egészül ki az orvosi
csapat. Dr. Balázs András hétfőn és
kedden 9-18 között, szerdán 9-15
között rendel.

Indul online
időpontfoglalási
rendszerünk is!
Ha szeretnének minket elérni, de
foglaltak a vonalaink, foglaljanak
időpontot
weboldalunkon
a
szeptemberben
induló
online
időpontfoglaló rendszeren keresztül

Intim wellness a nők szolgálatában
Egy sikertörténet lett belőle. Rengetegen felismerték, hogy műtét nélkül megszabadulni a
legkevesebbet kommunikált, ugyanakkor legnagyobb női problémáktól egészen egyszerűen
szuper dolog. Folyamatosan csörögnek a telefonjaink, aminek természetesen nagyon örülünk,
de ez azt is jelenti, hogy időpontjaink elég gyorsan elfogynak majd.
Hogy minek ez a nagy felhajtás? Egy bizonyos kor után az inkontinencia, a hüvelyszárazság,
vagy a hüvely kitágulása valós problémává válik a nők számára. Erre eddig csak műtéti úton
lehetett megoldást találni, ami amellett, hogy piszkosul fáj, jókora regenerálódási időt is
igényel. Néhány éve azonban létezik egy speciális eljárás, amit ettől az évtől már nálunk is
elérhetnek, és aminek segítségével a fentiek mellett még a hüvely szűkítése is megoldható egy
egyszerű lézeres kezeléssel, ami fájdalmatlan, és csak 15 percet vesz igénybe. És ha ez még
nem lenne elég, a bónusz, hogy általában két kezelés is elegendő ahhoz, hogy elérjük a kívánt
hatást. Ha bizonytalanok abban, hogy megéri-e, kattintsanak ide, és nézzék meg, mások
hogyan vélekednek a témáról
Szuper ár
2017.09.30-ig

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas)

Megközelíthetőség
Egészségközpontunk egy felújított, kellemes teraszokkal tagolt villaépületben található. Aki már
járt nálunk, az tudja, hogy a járóbeteg ellátás jellegéből adódóan olyan lokációt választottunk, ami
a megközelíthetőséget tekintve mindenki megelégedésére szolgál: a tömegközlekedés is kiváló, és
ha autóval jönnek hozzánk, akkor sem lesz gond, hiszen a Medicina Egészségközpont területén
ingyenesen igénybe vehető, szép nagy, parkolásra alkalmas területet alakítottunk ki.
Válasszanak minket!

420.000 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.
Medicina Egészségpénztári tagok részére tagsági viszony
igazolása esetén (érvényes egészségpénztári kártyával
vagy belépési nyilatkozattal)

A kedvezmény visszavonásig
érvényes!

5%
kedvezmény

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

A Medicina Egészségközpont csapata
1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510
Email: info@medicinaegeszseg.hu
Web: http://medicinaegeszseg.hu
Hírlevél lemondáshoz kattintson ide!

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

