Szabad légvétel a fényágy segítségével!
Vendégek százai keresték
már fel az elmúlt két év
során a miskolci Sensolite
Gyógycentrumot.
Legkülönbözőbb tüneteikre, olykor tünet-együtteseikre az orvosok, valamint a
szakasszisztensek tesznek javaslatot az egyes kúrákra, és
felügyelik azokat.
Fenyő Márta biofizikus
újabb találmánya a Sensolite
fényágy, amely a teljes emberi testfelületet kezeli polarizált fénnyel, (a feltaláló nevéhez fűződik a lokálisan alkalmazható polarizáltfényterápiás lámpa a Bioptron is
– a szerk.) így számos betegségre gyakorol jótékony, gyógyító hatást. Klinikai vizsgálat bizonyította például, hogy
a visszatérő felső légúti megbetegedéssel küszködő gyermekek 80%-a reagált pozitívan a Sensolite fényterápiára,
de egyre többen használják az
ország élsportolói is, köztük a
Miskolci Jegesmedvék, a Ma-

ezidáig nem volt, de a reflux
betegségnek lehet olyan
atípusos tünete, mint a hirtelen fellépő gégegörcs. Kórházi kezelése során asztma és
reflux betegség gyógyszeres
terápiáját állították be, ezen
gyógyszereket azóta is napi
rendszerességgel használja.

A rohamok megszüntek
gyar Férfi Vízilabda-válogatott, az FTC és a Zalaegerszeg női kosárlabdacsapata, a
szombathelyi Falco kosarasai,
de említhetnénk olimpikon
kajak-kenusainkat is.

Reflux okozza a problémát?
Néha azonban olyan tapasztalattal is találkoznak,
amelyek még a Gyógycentrum
dolgozóit is megdöbbentik.
Kovács Rudolf 70 éves kora
ellenére makkegészségesen
élte mindennapjait, rendszeres gyógyszerszedésre nem
volt szüksége, amikor egy átlagos tünetekkel jelentkező
felső légúti fertőzés jelent-

kezett nála. A panaszok két
különböző antibiotikum-kúra után sem enyhültek, sőt
egy ijesztő tünet jelentkezett
nála: 1-2 órás alvás után arra ébredt, hogy elzáródnak
a légutak, nem kap levegőt.
A család számára is rémisztő események miatt Miskolcon, majd a debreceni klinikán is kezelték fekvőbetegként, azonban a tünetek okára az alapos kivizsgálás sem
derített fényt. Az idős korban
igen ritkán kialakuló asztma
lehetősége mellett az is felmerült, hogy reflux okozza a
problémát, jóllehet ezen betegségre utaló tünete mind-

A beállított kezelés ellenére
sem tűnt a helyzet rendezettnek a kórházi elbocsájtáskor,
az akkor már hozzávetőleg
két hónapja rendszeresen jelentkező riasztó tünetek továbbra is jelentkeztek. Erre tekintettel döntött úgy a
család, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az immunerősítésre,
vitaminokkal,
no meg a Sensolite fényág�gyal. Pontosan tudták, hogy
a teljes testes polarizáltfényterápiát kúraszerűen érdemes alkalmazni – meg is lett
az eredménye! Már az első
kezelés után sokkal nyugodtabban töltötte Kovács Rudolf az éjszakát, ezután pe-

dig minden nap felvett egyegy kezelést, így a második
kezelés óta egyáltalán nem
jelentkeztek a félelmetes rohamok. A második héttől
kicsit ritkítottak a gyakoriságon, tehát már elegendő
volt másnaponta felkeresni
a Sensolite Gyógycentrumot.
A teljes gyógyulás még várat magára egy kicsit, hiszen
a köhögés még fennáll, de a
fő panaszt, az éjszakai fulladást nagyon szépen megszüntette a terápia.
A fenti esetben is bizonyította a fényágy, milyen jótékony hatást gyakorol a szervezetre, ezért is szokták a
Gyógycentrumba
érkező
vendégeknek javasolni, hogy
éljenek az ingyenes orvosi konzultáció lehetőségével,
így személyre szabott terápiát javasolnak Önnek!
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