Nyakunkon az influenza járvány

■■Mondhatni, ez a

harmadik influenza
szezonja a miskolci
Sensolite
Gyógycentrumnak.

Évről évre egyre többen
jelentkeznek a járvány hírére, a legtöbb tapasztalat
ugyanis azt mutatta, hogy a
vendégek– legyen szó gyermekekről vagy felnőttekről
– immunrendszere erősödött
a terápia hatására. *
„Látszik, hogy egyre többen tudnak, hisznek és bíznak a Sensolite fényterápiában, hiszen folyamatosan
nő azon pácienseink száma, akik azért jönnek el
a Gyógycentrumba, mert
ha l lottá k, m i lyen jól
bí r t á k c s a l ádt a g ja i k,
rokonaik,ismerőseik a téli hónapokat, amikor nem
csupán a megfázások, felső légúti panaszok kerülnek előtérbe, hanem
rendszer int beköszönt

az influenzajárvány is.” mondja Dr. Szalánczi Katalin belgyógyász-kardiológus
főorvos, aki a kezdetektől
konzultál a páciensekkel –
innen a rengeteg tapasztalat is.
„A páciensek beszámolói
alapján elmondhatom, hogy
ha valaki megelőzésképpen
és természetesen kúraszerűen veszi fel a Sensolite fénykezeléseket, jó eséllyel kerülheti el a megbetegedést,
de ha mégis jelentkeznek a
tünetek, várhatóan jelentősen enyhébbek lesznek és

gyorsabb lefolyásra is számítani lehet.”
R. A. már a harmadik 10
kezelésből álló terápiát kezdi meg, ahogyan ő fogalmaz:
ez szükséges számára a tél
túléléséhez. „Gyermekkorom óta minden télen legalább háromszor ágynak
esem, rendszerint vagy az
ünnepek alatt történik valami, vagy akkor, amikor
snowboard-ozni mennék
a baráti társasággal. 2 éve
mindig a tél közeledtével
kezdem a kezeléseket és eddig – lekopogom – egyáltalán

nem voltam beteg és ezt
szerintem a Sensolite-nak
köszönhetem.”
Egész családjára gondolt F.
K., aki gyermekeit és édesanyját viszi rendszeresen kezelésekre, különösen ilyen
időben. „A kicsik szinte már
hazajárnak ide, van is kedvenc fényágyuk, a legkisebb
pedig velem fekszik be, bár
őt 10 perc után kiadom anyukámnak, majd cserélünk, és
amíg ő fekszik be a maga 20
percére, addig a gyerekekkel éppen elkészülünk mi is.
A legkisebb egyáltalán nem
volt még beteg, a középső
is csak egyszer betegedett
meg, de miután lement a láza, azonnal jöttünk és elég
gyorsan vissza tudtuk vinni
a csoporttársai közé. Édesanyámnál azt vettük észre,
hogy sokkal energikusabb,
úgy érzi a teherbírása is nőtt,
mióta a terápiára jár és reméljük, hogy hamarosan az

ízületi fájdalmai is teljesen
meg fognak szűnni.”
Az invazív beavatkozástól,
fájdalomtól és gyógyszertől
mentes terápiába egyre többen fektetnek bizalmat és
az eddigi tapasztalatok azt
mutatták, hogy Fenyő Márta
biofizikus találmánya valóban segítségre van a szervezetnek – legyen szó megelőzésről vagy betegségről.
Soka n k ihaszná ljá k,
hogy a karácsonyi kedvezményt a miskolci Sensolite
Gyógycentrum meghosszabbította 2013. január 31-ig, így
minden bérlethez grátisz alkalmakat adnak ajándékba.
Ha Önnek is felkeltettük a
kíváncsiságát, meghoztuk
a kedvét egy kúrához, keressen fel minket.
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3525 MISKOLC, JÓKAI U. 4. TELEFON: +36 46 784 766, +36 30 858 4676
* 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 es tájékozódjon honapunkon.

