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2017. OKTÓBER

Kedves Pácienseink,
Itt van az ősz, itt van újra. Október időjárása tipikusan őszies. A napi hőmérsékletek alakulásában már nem érződik a nyárias jelleg,
szeptemberhez képest tovább csökken a hőmérséklet. Többet esik az eső, megjelenik a köd, borongósak lesznek a nappalok. Nekünk nincs
ezzel különösebb bajunk. Imádjuk ugyanis a kuckózást, az esti süti sütögetést a gyerekekkel, a közös diafilmezéseket, és a nagy nevetéseket.
Persze mi sem szeretünk korán kelni, hogy elvigyük a srácokat az óvodába, iskolába, de ez az élet rendje. Mi a helyzet önökkel? Belerázódtak
már az őszi hétköznapokba?

INGYENES fogászati szűrés!
Szeretjük, ha páciensekeink elégedettek velünk. Mitől lesz valaki elégedett? Például, ha adott
vizsgálatokhoz kedvezőbb áron juthat hozzá nálunk, mint máshol. Így októberben, folytatva a már bevált
fogászati akciók sorát, most a szűréseket ingyen tesszük elérhetővé, a szükséges kezeléseket pedig
kedvezményes áron adjuk.
A Medicina Egészségközpont fogorvosa az egyik legjobb szakember. Tényleg. Dr. Balázs András hétfőn
és kedden 9-18 között, szerdán 9-15 között rendel és várja Önöket.
Fogászati szűrés
Akció
2017.10.31-ig

5.300 Ft
helyett

Fogászati szűrésen résztvevők részére kedvezmény a kezelés árából
Fogászati panoráma röntgen

Ingyenes
10%

6.000 Ft
helyett

2.000 Ft

Októberben a mellrák elleni küzdelemért
Bizonyos kor fölött már muszáj évente akár többször is megnézetni, minden rendben van-e a testünkkel. Ahhoz, hogy ne
legyen túl késő, hogy egy esetleges betegség esetén is esélyt adjunk magunknak, nincs mese, el kell menni egy
nőgyógyászati alapszűrésre és egy mammográfiai vizsgálatra. Ne késlekedjenek, a mellrák nem viccel!
Akció
2017.10.31-ig

Nőgyógyászati alapvizsgálat
Mammográfia és mellultrahang

23.000 Ft
helyett
26.000 Ft
helyett

19.000 Ft
22.000 Ft

Computeres arcdiagnosztika
Mindenki szeretné tudni, mennyire fog rajta az idő. Ha a ráncok látszólag el is kerülnek minket, a
bőrünk minősége az idő múlásával folyamatosan változik. A Medicina Egészségpénztár computeres
arcdiagnosztikája lehetővé teszi, hogy a bőrt mélyebb szinten is megvizsgáljuk. A szakember számára
a szabad szemmel nem látható elváltozások is láthatóvá válnak. Pontos információt kapunk a
kezelendő területről, majd Önnel együtt választjuk ki az Önnek legmegfelelőbb kezelési protokollt.
Szépüljön velünk, megéri!

Október a látás hónapja
A látásra való képesség mindenkinek fontos. Nekünk is. Ennek apropóján természetesen akciózunk. Felnőtt
szemészeti vizsgálatunkat ebben a hónapban kifejezetten jó áron vehetik igénybe.
Akció
2017.10.31-ig

Felnőtt szemészeti alapvizsgálat

21.000 Ft
helyett

18.000 Ft

ÚJDONSÁG – Magnevit-terápia
Mindig megpróbáljuk újdonságokkal színesíteni szolgáltatásainkat. Akik figyelemmel kísérik facebook
oldalunkat, azok már tudják, hogy szeptembertől egy igazi unikummal, a Magnevit-terápiával bővült a
listánk. A Magnevit Reflex készülék és módszer sokoldalúan hasznosítható, kozmetikai, testkezelő és
fizikai állóképességet javító kezelés. A stressz-oldásban, a menedzser-betegségek kezelésében,
kozmetikában, masszázs-kiegészítésben, rekreációban, balesetek, műtétek, sportsérülések utáni gyors
felépülésben kiváló eredménnyel bizonyított. A szervezet salakanyagoktól való megszabadításában, emésztési zavarokra gyakorolt jótékony
hatásában is jól működik. Próbálják ki! Írjon nekünk, vagy hívjon minket!

Tornázzon velünk!
Bizonyos kor felett kevesen mondhatják el magukról, hogy sosem fájt, fáj valamely
ízületük, testrészük. A fájdalom oka lehet húzódás vagy apró sportsérülés, mely
gyakran nem is a probléma helyén okoz panaszokat. Gyógytornászunk, Berkiné
Fehér Éva gyógytornász–fizioterapeuta a megfelelő terápia kiválasztása mellett
törekszik arra, hogy megkedveltesse a mozgást, és tanácsadással kiegészítve a
felmerülő mozgásszervi és egyéb panaszokra hosszútávú megoldást találjon.
Csoportos és egyéni mozgásfejlesztés mellett kiegészítő technikákkal, egészséges
életmódot ösztönző módszerek megismertetésével segíti a hozzá forduló
pácienseket a gyógyulásban, egészségmegőrzésben. Sokféle alternatív technika
ismeretével, tudásával és tapasztalataival rendelkezik, az egészséges életmód és táplálkozás képviselője, ezért fontosnak tartja átadni az
egészséges életmódra ösztönző tapasztalatait. Életmódváltásra és étkezésre vonatkozó tanácsainak részét képezi a gyógynövények és
homeopátiás készítmények megismertetése. Gyógytornászunkhoz itt tud bejelentkezni.

Intim lézeres kezelés
Az intim lézeres kezelés viszonylag új a piacon. A kifejezetten modern technológia olyan női problémákra nyújt
megoldást, amikre korábban nem, vagy csak bonyolult kezelések által volt lehetőség. A speciális kezelés - CO2RE
INTIMA - az intim területek problémáit hivatott megoldani.
Mit tud a kezelés?
•
műtét nélküli megoldást nyújt az inkontinencia kezelésére (hüvelyen belül lézeres kezelés,
speciális tükör és fej segítségével)
•
szűkebb, feszesebb hüvelyfalat csinál
•
a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit is kezeli
•
csökkenti a külső intim terület bőrén található fokozott pigmentációt
További információkat a témával kapcsolatban a Medicina Egészségközpont weboldalán találhatnak.
Szuper ár
2017.10.31-ig

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas)

390.000 Ft

Psoriasis, a makacs ellenség
Már egy hónapja, hogy bejelentkezhetnek psoriasis kezeléseinkre. A bőrgyógyász szakorvossal történt
konzultációt követően a kezelés első lépése a pikkelyek leoldása lesz, melyet helyileg alkalmazott, szalicil
tartalmú kenőcsökkel érhetünk el. A pikkellyel eltávolítása után a fokozott hámsejtosztódás és a
gyulladásos folyamat gátlása, valamint a hámsejtek érésének serkentése a cél
További információkat a témával kapcsolatban weboldalunkon találhatnak.

Új orvosunk
Dr. Schwanner Gábor pszichoterapeuta és
pszichiátriai rehabilitációs szakorvos aki
szakterületének egyik kiválósága. Október
közepétől minden szerdán 14:00-18:00
között rendel majd nálunk.

Online időpontfoglalás!
Ne feledje, hogy most már minden
vizsgálatunkra be tud jelentkezni online is.
Tehát ha szeretne minket elérni, de foglaltak a
vonalaink, foglaljon időpontot weboldalunkon
keresztül.

Ingyenes
várjuk!

parkolási

lehetőséggel

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 más akciókkal össze nem vonható!

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

5% kedvezmény
A kedvezmény visszavonásig érvényes!

Válasszon minket!
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

