
 

HÍRLEVÉL 2017. MÁJUS 

 

 

Kedves Pácienseink, 

Repül az idő, már hónapja, hogy nevet változtattunk, és a Róbert Rendelőből Medicina Egészségközpont lett. Sokan kérdezik 
tőlünk, hogy a nevünk megváltozásával együtt az orvosi gárdánk is kicserélődött-e. Ne aggódjanak, orvosaink változatlan 
formában és létszámban állnak az Önök rendelkezésére. Emellett persze a lényeg sem változott, azért dolgozunk, hogy Önök 
egészségesek maradhassanak! 

Számunkra is egészen hihetetlen, de már jócskán benne vagyunk a tavaszban. Májusban még az esős napok is sokkal szebbek, 
hiszen minden lehulló cseppben a rohamléptekkel közeledő nyár ígérete rejlik. Ebben a hónapban is szuper dolgokkal tesszük 
még szebbé az életét. 

 

Májusban sem kell nélkülözniük 

.. az Intim wellnesst! Legfrissebb újításunk egy modern technológiával segít a nőknek nem csak lélekben, hanem testben, 
egészen pontosan az intim testrészeken is fiatalabbnak maradni. A CO2RE INTIMA egy speciális lézeres kezelés, ami az intim 
területek problémáira nyújt megoldást.  

A lézerkezelés lényege, hogy: 

• 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 

 
Ajánljuk azoknak, akik: 

• 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 kezelést végző Dr. Balogh Illés szerdán délelőtt 9:00 és 13:00 óra között várja Pácienseit. 

Bevezető ár  
2017.05.31-ig 

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas) 420.000 Ft 

 

Pető Prémium Pont, nem csak prémium ügyfeleknek 

Nálunk a májusba több újdonság is belefér: a Medicina Egészségközpont szolgáltatási köre  2017.04.24-től újabb kiválósággal 
bővült.  Magyarországon és a világon is mi mondhatjuk el elsőként magunkról, hogy a Pető Intézettel karöltve útjára indítottuk 
az első Prémium Pető Pontot. Hogy mi is ez pontosan? Egy olyan rendelés, amelyen pácienseink a Pető-módszer segítségével,  
konduktorok szakmai vezetése alatt gyógyulhatnak különböző, agyi sérülések kapcsán szerzett betegségekből.   

http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/intim-wellness/
http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/kulonleges-orvosi-szolgaltatasok/peto-premium-pont


 

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.  

A Pető-módszer kicsi korban a szülők, óvodás kortól pedig a gyermekek mindennapos, 
megerőltető fizikai és szellemi munkájára épít. A mozgássérült gyermekek sérülésük 
következtében a fejlődési folyamatban elmaradnak (például nem emelik a fejüket, nem 
fordulnak meg a hátukról a hasukra, egyáltalán nem, vagy nem megfelelően kúsznak-
másznak, nem egyformán használják a kezüket-lábukat, beszédjük nem megfelelően 
fejlődik, fej rendellenes tartása figyelhető meg, túl feszes, vagy túl laza az izomtónus, 
figyelmük, érdeklődésük elmarad). Nagyon fontos tehát a minél korábbi életkorban történő 
felismerés és fejlesztés. Kérdésük van? Hívjanak minket! 

Kedvezményes tavasz a Medicina Egészségközpontnál 

Igen. Még mindig akciózunk. Igyekszünk mindig olyan területeket választani, amelyek nagyon érdeklik Pácienseinket. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel most például visszahozzuk a köztudatba nőgyógyászati akcióinkat.  

Akció  
2017.05.31-ig 

Nőgyógyászati alapvizsgálat  (vizsgálat + ultrahang + cytológia) 18.000 Ft 
Mammográfia + emlő ultrahang  35 év felett ajánljuk! 20.000 Ft 
Emlő ultrahang 35 év alatt ajánljuk! 9.500 Ft 

  

Nem csak hódításhoz ajánljuk fogászati kedvezményeinket.  

Ebben a hónapban az alábbi akciók érhetők el. Látják? Mi mindig Önöket helyezzük előtérbe. Érdemes 
Önöknek is minket választani. 

Akció 
2017.05.31-ig 

Fogfehérítés 48.000 Ft helyett 29.900 Ft 

Implantáció 140.000 Ft helyett 99.000 Ft 

Kiemelt akció 
2017.05.31-ig 

Fogászati panoráma röntgen 6.000 Ft helyett 3.000 Ft 

 

Ismét kedvezményes az anyajegylevétel! 

Előzzék meg a bajt! Hívjanak minket és mi készségesen állunk az Önök rendelkezésére. Szakrendelésünkön járóbeteg rendelés 
keretében kezeljük problémáját, legyen szó például egy elkapart anyajegy sebészi úton történő eltávolításáról, vagy egy benőtt 
köröm rendbehozataláról. Nők és férfiak egyaránt igénybe vehetik anyajegy levételi akciónkat, amit a nagy sikerre való 
tekintettel május 31-ig meghosszabbítunk. 
 

Akció  
2017.05.31-ig 

Anyajegy levétel szövettannal együtt (max. 3 db)  40.500 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 
 
 

http://medicinaegeszseg.hu/kapcsolat/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu?subject=Hírlevél%20lemondás!
mailto:info@medicinaegeszseg.hu
http://medicinaegeszseg.hu/

