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Tavaszi bajok - tegyen ellenük!
A naptár is ezt mutatja, alkalmanként már az időjárás is erre enged következtetni, és talán már
zsigereinkben is érezzük: közeledik a tavasz! Az őszi hónapok beköszöntével tudtuk, hogy egyre
rövidebbek lesznek a nappalok, jön a hideg, eső, hó, fagy, de ma már látjuk a fényt az alagút
végén – pontosabban a fényágyban a lehetőséget, hogy elkerülhessük a tavaszi fáradtságot, a
légutak betegségeit és az inﬂuenzát!*
KÚRÁVAL A VITALITÁSÉRT
T. L. egy évvel ezelőtt talált rá a Sensolite
Gyógycentrumra, amikor indokolatlannak
érezte kimerültségét, fáradtságát, energiahiányát. „A leleteim, vérképem szerint
kutya bajom sem volt, sütött a nap, ezért
is volt érthetetlen az állapotom. Alapvetően türelmetlen vagyok, de köszönhetően az
Egészségcentrum lelkiismeretes asszisztenseinek, nem egy kezeléstől vártam a megoldást, tudomásul vettem, hogy ez egy kúra
lesz. Szerencsésnek mondhatom magam,
mert nálam már a negyedik kezelés után
szembetűnő volt a változás: sokkal energikusabbnak, jobb kedvűnek éreztem magam,
tele voltam vitalitással. Idén újra meg fogom
ismételni!”
Dr. Szalánczi Katalin belgyógyász-kardiológus főorvos a miskolci Sensolite Gyógycentrum megnyitása óta ott rendel, a tapasztalatai is egyértelműen azt mutatják, hogy a téli
hónapok során le- és kimerült szervezet „újratöltésére” kiváló megoldás lehet a fényágy
kúraszerű használata.

pedig már a harmadik kezelésre jöttem, azt
tervezem, hogy most elkerüljük egymást az
allergiával.” – Sz. E. elmondása szerint 10 éve
küszködött már a tünetekkel.

ALLERGIA ELLEN IS FÉNYÁGY
Hagyományosan tavasszal érkezik az allergiaszezon, amelyre a rutinos páciensek már előre
készülnek. „Amíg minden barátom örülhetett
a jó időnek, én szabályosan rettegtem a tavasztól! Viszkető szemek, orrfolyás és olykor
fuldoklás keserítette meg a napjaimat. Édesanyám olvasott a Sensolite-ról, ezért próbáltam ki a terápiát és nekem bevált! Ahogyan
javasolták, megelőzésként felvettem 10 kezelést, utána pedig hetente kétszer mentem.
Tavaly csak nagyon enyhe tüneteim voltak,
a szemviszketésem teljesen megszűnt, ma

INFLUENZA? NEM PROBLÉMA!
Szakemberek szerint 8-12 hét az inﬂuenzajárvány felfutása és lecsengése közötti
időszak. Amikor a híradások már attól hangosak, hogy itt a járvány, egyre többen jelennek meg a Sensolite Gyógycentrumban és
kezdenek el egy intenzív kúrát, hogy immunrendszerüket erősíthessék, de minden évben
akadnak olyan vendégek is, akik elkapták a
betegséget, már nincsen lázuk, azonban a
javulást felgyorsítanák, ehhez pedig a fényágyat választják. B. A. többféle tapasztalatra is szert tett már a Gyógycentrumban.

„Két éve pont úgy jött ki a lépés, hogy január
közepén el tudtam kezdeni a feltöltő kúrát,
aztán amikor jött a járvány, nem volt más
dolgom, csak folytatnom kellett a terápiát,
és nem is lettem beteg, szerintem a fényágynak köszönhetően. Tavaly viszont csak
akkor kaptam észbe, amikor futótűzként
terjedt a vírus, sikerült elkapnom, de még
így is hamarabb mehettem vissza dolgozni,
mert ahogy lement a lázam, azonnal vitt a
feleségem Sensolite-ozni.”
Ha Ön is tenne egy próbát a fényággyal, feltétlenül keresse fel a Jókai u. 4. szám alatt
található Sensolite Miskolc Gyógycentrumot,
hívja a jól ismert telefonszámokat: 06/46784-766 és 06/30-858-46-76, vagy további
információért kattintson a www.sensolite.
hu/miskolc oldalra!

* A cikkben megjelent hatások tapasztalati adatokon alapulnak, azok tájékoztató jellegűek, a gyógyhatások tekintetében bővebb információt a www.sensolite.hu oldalon talál. Kérjük
a konkrét kezelés előtt vegye igénybe az orvosi konzultációt és tájékozódjon honapunkon.
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