ÉLE TMÓD

Tízezrek életét könnyítheti meg a magyar találmány
Annyiszor lehettünk már büszkék kis hazánk szülötteinek munkásságára, felfedezéseire,
találmányaira – így van ez a teljes testfelületen alkalmazott polarizáltfény-terápiával is,
amely Fenyő Márta bioﬁzikus nevéhez fűződik. A fényágy magyar szabadalom, magyar
fejlesztés eredménye, minősített orvostechnikai eszköz, és elsőként a magyar emberek
szolgálatába sikerült állítani.

Magyarország Sensolite Egészségcentrumaiban az elmúlt évek során több mint
15 000 pácienst kezeltek eredményesen. A
kúraszerűen alkalmazott terápia ugyanis
gyógyhatást gyakorol többek között az égési
sérülésekre, a pattanásos bőrre vagy a sportsérülésekre (rándulás, ﬁcam, zúzódás, húzódás, haematóma felszívódás), azonban számos egyéb jótékony hatásról is beszámoltak
már a páciensek.

merősöm egyetemi
oktató, de a tavaszi
és őszi időszak számára hosszú évek
óta igazi kínszenvedést jelentett, szinte
alig tudott előadást
tartani az allergia
miatt fellépő könynyezés,
orrfolyás,
tüsszögés, köhögés
miatt. A tavalyi allergiaszezon alkalmával találkoztunk,
amikor a tünetek már elhatalmasodtak rajta. Meglehetősen kételkedve látott hozzá a
rendszeres Sensolite kezelésekhez, de már a
3. alkalom után ujjongva hívott fel, hogy már
felére csökkentek a tünetei, 2 hét után pedig
szinte alig jelentkeztek, sőt a gyógyszereit
is elhagyhatta.” Az eset jól példázza, hogy
a tapasztalatok nem csupán a megelőzésre
vonatkoznak, hanem az akut problémák javítására is.*

FÉNYTERÁPIÁVAL AZ ALLERGIA ELLEN

FRONTOK ELLEN IS HATÁSOS

A feltalálóval folytatott beszélgetésből kiderül, hogy Fenyő Márta ezekben a hetekben,
hónapokban elsősorban az allergiások ﬁgyelmét szeretné felhívni a Sensolite fényterápiára, hiszen rengeteg tapasztalattal rendelkezik e téren a miskolci Egészségcentrum (Jókai
u. 4.) is. Márta közvetlen baráti körében is van
makacs allergiával küzdő. „Jó barátom és is-

A szokatlan tavasz és nyár kezdet miatt
megnövekedett azon páciensek száma, akik
az időjárás viszontagságai miatt döntöttek
egy-egy kúra mellett. A. V. nyugdíj előtt álló
pedagógus, aki a frontokat azonnal megérzi.
„A kor előrehaladtával érzékenyebb vagyok
a hidegfrontokra, amelyekből bőven adódott
az elmúlt időszakban. Ilyenkor korábban tö-

rött csuklóimban is felerősödik a fájdalom,
ingerlékenyebb és fáradékony vagyok. Most
már tudom, hogy 5-6 Sensolite kezelés energiával tölt fel, kiegyensúlyozottá tesz, és ami
számomra a legfontosabb, hogy alig érzem a
csuklófájdalmamat.”
Nem csak a felnőttek szervezetét viseli meg
az időjárás, Sz-né Á. 3 lányával jár rendszeresen kezelésekre – általában az őszi és téli időszakban vendégei az Egészségcentrumnak,
ám mostanában a gyerekek szinte 2 hetente
szedtek össze valamit, és mivel az iskolai évzárókról nem akartak lemaradni, minden második nap beiktatták a kezeléseket, így könynyebben helyre jöttek, és azóta nem is merült
fel újabb egészségügyi panasz.
Az előttünk álló nyári hónapok időjárását
lehetetlen megjósolni, még a szakemberek
véleménye is erősen megoszlik, de az mindenképpen elmondható, hogy ha továbbra is
ilyen ingadozó tendenciát mutat az időjárás,
érdemes a Sensolite Egészségcentrummal
számolni. Jusson eszébe a fényágy, ha ízületi
és reumatikus fájdalmak vagy migrénes fejfájás jelentkezik Önnél vagy hozzátartozóinál,
meghűléses panaszokkal vagy allergiás tünetekkel küzd, esetleg a tűző napsütés miatti
leégést szeretné gyorsan gyógyítani. Éljen
nyári kedvezményünkkel: minden kupon kivágásával és felmutatásával 1 kezelés árából
50% kedvezményt biztosítunk! Látogasson
el a Jókai u. 4. szám alatt található Sensolite
Egészségcentrumba vagy hívja jól ismert telefonszámainkat: 46/784-766, 30/858-4676!

SZENZÁCIÓS NYÁRI KEDVEZMÉNY AZ EGÉSZSÉGÉRT!

Győződjön meg a gyógyító fény jótékony hatásairól a SENSOLITE® fényágyban!
Kúraszerű használata az alábbi területeken is jótékony, gyógyító hatást fejthet ki*:

t allergia t bőrproblémák
t hétköznapi sérülések t égési sérülések
t reumatikus, ízületi panaszok t immunerősítés
Vendégeink részére igény szerint ingyenes orvosi konzultációt biztosítunk!
SZÉP kártya és egészségpénztári fizetési lehetőség! *További információ: www.sensolite.hu
Várunk Miskolcon a Jókai u. 4. szám alatt a SENSOLITE® Egészségcentrumban!
Nyitva tartás: H-P 7-20, Sz 8-20 t Telefon: +36 46 784 766, +36 30 858 4676

Beváltható a miskolci gyógycentrumban
2013 AUGUSZTUS 15-IG!
WWW.SENSOLITE.HU/MISKOLC
*a kupon egy alkalomra érvényes és
más kedvezményekkel nem vonható össze

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