V Ljubljani že dve leti uspešno deluje naš
diagnostični in terapevtski center, ki smo ga
odprli z namenom, da bi na področju komplementarne medicine podpirali zdravljenje in
regeneracijske procese.
Za več tisoč bolnikov zagotavljamo kontinuirano spremljanje zdravstvenega stanja,
redne kontrolne preglede kot tudi možnost
posameznih, osebno prilagojenih posvetov na
območju celotne Slovenije. Naš cilj je, da bi naš
sodobni medicinski pripomoček, ki ga
priznavajo tako zdravniki kot stroka, bolniki
uporabljali tudi doma, in ne samo v bolnišnicah.
Dokumentirali smo povratne informacije
približno 4000 zadovoljnih uporabnikov, ki se
jim je kakovost njihovega življenja z uporabo
naše terapije znatno izboljšala.

„Korak pred boleznijo!”
PREGLED S TERMOKAMERO

Naša najbolj priljubljena storitev je zdravstveni
pregled, ki ga opravljamo s pomočjo medicinske
termokamere. Med postopkom izdelamo
termogram telesa, ki pokaže spremembe v
telesu (npr. motnje periferne prekrvavitve,
obrabe in spremembe na sklepih, vnetja,
težave s hrbtenico in notranjimi organi) kot
tudi lokalizira mesto težave. Strokovnjaki tako
pravočasno opazijo spremembe, zato se lahko
s pravočasnimi ukrepi izognemo njihovemu
nadaljnjemu oblikovanju in slabšanju.

diagnostični in terapevtski center

PULZNA MAGNETNA
TERAPIJA ELIXOR
V našem raziskovalnem in razvojnem središču
smo ustvarili naš pripomoček za pulzno
magnetno
terapijo
Elixor, ki je primeren tudi za domačo
uporabo brez prisotnosti
strokovnega
osebja. Z uporabo smo dosegli izboljšanja na
številnih področjih, še posebej na področju
srčno-žilnih obolenj (težave s srcem, možganska kap, tromboza, sladkorna bolezen, visok
krvni tlak), nevroloških obolenj (Parkinsonova
bolezen, multipla skleroza, Alzheimerjeva
bolezen, demenca, migrena, motnje spanja) in
kožnih bolezni, boleznih želodca in črevesja ter
gibalnih organov.

DARILNI BON V VREDNOSTI:

Velja za:
99 pregled s termokamero
99 posvet
99 pulzno magnetno terapijo Elixor

30,00 €



DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVSTKI
CENTER ELIXOR MEDICAL

Obiščite naše strokovnjake in si BREZPLAČNO zagotovite preventivni pregled vašega telesa s pomočjo medicinske termokamere.

Z izrezanim kupončkom si lahko BREZPLAČNO zagotovite zgoraj omenjene storitve na več
točkah v Sloveniji oz. si z njim v našem centru pri ceni pregleda celega telesa s
termokamero in konzultaciji zagotovite popust v vrednosti 30 €.
Dodatne informacije in rezervacijo termina dobite na telefonski številki:

01 292 78 88

