
Kedves Pácienseink,
Kitört a nyár, vakáció van. A család legkisebb tagjai már nem járnak iskolába és óvodába, a nyári szünet közös nyaralásai újra 
elérhető közelségbe kerültek, a nagyszülők pedig többet vigyáznak a gyerekekre, mint évközben, hogy apa és anya a munkájuk 
mellett egymásra is minőségi időt tudjanak fordítani. Ahhoz, hogy anya jól érezze magát a bőrében, néha nem árt egy kis segítség. 
Itt jövünk mi a képbe.

Az, aki szép, az nyáron is szép
Már egy hónapja annak, hogy a Medicina Egészségközpont 
szépészeti kezelésekkel bővítette szolgáltatásainak listáját. 

A gyors és látványos eredményre vágyóknak a széles körben 
elterjedt hyaluronsav és botox eljárások mellett más unikális 
fiatalító programmal is szolgálunk. 

A magas intenzitású, mikrofókuszált ultrahang például a 
szervezet öngyógyító mechanizmusát használja fel a bőr szebbé 
tételéhez, a mikrofókuszált ultrahangos arclifting pedig 28 év 
fölött a bőr megereszkedésének megelőzésére, 48 év fölött 
pedig a megereszkedett bőr megemelésére szolgál.  

Hónalj botox a stressz-izzadás ellen

A hónalj botox a fokozott izzadást segít megszüntetni. Ez a 
forradalmian új technológia kiváló megoldást nyújthat például 
azoknak az úgynevezett stressz-izzadóknak, akik a munkájuk 
miatt idegeskednek sokat. Gondoljunk csak többek között azokra 
a menedzserekre, akik nagy felelősséggel járó pozíciókban 
dolgoznak.

A kezelés fájdalommentes, gyors, hatása szuper gyorsan, már 
4-5 nap múlva érzékelhető. A végleges eredmény körülbelül két 
hét múlva alakul ki és 8-10 hónapon keresztül tart. 

A kezelés végző orvos, Dr. Doma Beatrix közel 15 éve foglalkozik 
a száj és az arc vonásainak harmonikussá tételével. 
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A doktornő személyre szabott fiatalító kezelésekkel várja a hozzá bejelentkező pácienseket. Ezekkel a speciális eljárásokkal segít 
abban, hogy az esztétikai beavatkozások nyomán a lehető legtökéletesebb, legtermészetesebb eredmény szülessen.

A szakorvos júniustól minden pénteken 9:00-től -14:00-ig rendel.

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 parkolási  
lehetőséggel várjuk!

MEGHOSSZABBÍTOTTUK: júliusban is ingyenes a fogászati szűrés
Nyáron se hanyagolják el a fogaikat! Ha nem biztosak abban, 
hogy miért fáj vagy ha nem értik, hogy például miért vérzik 
fogmosásánál az ínyük, forduljanak hozzánk! 

A Medicina Egészségközpont fogorvosai egy ingyenes fogászati 
szűrés keretein belül komplett kezelési tervet állítanak össze, 
amiből kiderül, milyen kezeléseket kell elvégeztetni, hogy 
rendben legyenek a fogaik.
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http://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/

