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A KÖZÖSSÉGBE SZOKTATÁS MEGPRÓBÁLTATÁSAI
Megint véget ér egy nyár, és mint rendesen, gyermekeink már készülnek az új tanévre. Az
érzelmek talán családon belül is vegyesek: bennünk, szülőkben felsejlenek a múlt aggódó
pillanatai, amikor a gyerek gyakorlatilag minden betegséget összeszedett játszó- és osztálytársaitól, az apróságok pedig – teljesen érthetően – várják már, hogy újra közösségben
lehessenek, találkozzanak barátaikkal, elmesélhessék nekik a nyár élményeit, emlékeit!
LEGYEN EZ EGY BETEGSÉGMENTES
SZEZONKEZDÉS!*
Ha valaki, hát Dr. Madarasi Anna gyermekgyógyász – allergológus - pulmonológus,
a Szent János Kórház Budai Gyermekkórházának osztályvezető főorvosa bőséges
tapasztalattal rendelkezik a bölcsőde,
óvoda és iskolakezdésnél kialakuló betegségekről. A doktornő immár negyedik
éve alkalmazza Fenyő Márta bioﬁzikus
találmányát, a teljes testfelület kezelésére alkalmas polarizáltfény-terápiás fényágyat, amelyben kis betegei közül is több
ezren javultak már. „Renáta 2 éves kora
óta minden évben ősztől tavaszig gyakorlatilag folyamatosan nátha, köhögés,
hörghurut miatt szorult orvosi kezelésre.
Tartós gyógyszeres kezelésre állítottuk,
kivetettük a közösségből, így betegségei
ritkultak, de mivel a testvére továbbra is
járt óvodába, minden hónapban kétszer
így is beteg volt. 4 éves korában ő is óvodába került. Ekkor kezdtük el a Sensolite
fényterápiát, mely mellett - a közösségbe
kerülés ellenére - betegségei lényegesen
enyhébb lefolyásúak voltak, rövidebb ideig tartottak, az óvodai hiányzások száma
nem volt több a csoporttársaiénál.” –
emeli ki egyik esetét Dr. Madarasi Anna.
JÓ PROGRAM EZ A FÉNYÁGY!
A Sensolite fényágy a miskolciaknak is
rendelkezésére áll, sőt a helyi Gyógycentrum úgy próbál segítséget nyújtani

a szülőknek,
nagyszülőknek, hogy
gyermek és
junior
terápiáikat
ajándék alkalmakkal
toldják meg.
„Számos
példát láttunk
már
arra, hogy a
szülők vagy
sok
esetben a nagyszülők hozzák a gyerekeket
kezelésre, amelyet utóbbiak inkább egy
jó programként, a hétköznapok egyik élményként tartanak számon, hiszen van
itt játék, gyümölcs, meséskönyv – tehát
minden, amit egy gyermek lelke kívánhat!” – meséli Kriszta a miskolci Sensolite
Gyógycentrum egyik szakasszisztense.
„Nálunk szinte minden család kúraszerűen alkalmazza a terápiát, hiszen tudják,
hogy ha nagyon ’elszórják’ az alkalmakat,
nem érjük el a várt hatást.”
TRIPLÁZNI ÉRKEZTÜNK
Az R. család tapasztalatai hamar meggyőződéssé váltak, az édesanya egyértelműen
a fényágynak tulajdonítja, hogy gyermekeire egyáltalán nem jellemző a betegeskedés, pedig korábban sokat küszködtek

*A jelölt pontban található információk tájékoztató jellegűek, tapasztalati adatokon alapulnak. Ez a hatás
nem tartozik az eszköz hatósági indikációs körébe és nincsen klinikai kutatási eredménnyel alátámasztva,
így nem minősül bizonyítottnak a kezelés gyógyhatása a jelölt pontban hivatkozott területeken. Bővebb
információ: www.sensolite.hu
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a legkülönbözőbb egészségügyi problémákkal. „A ﬁamnál és a lányomnál is gyakoriak voltak a felső légúti fertőzések. A
gyermekorvosnál hallottunk először erről
a lehetőségről és nyomban ki is próbáltuk.
Tudtuk, hogy 1 vagy 2 kezeléstől még nem
remélhetünk nagy eredményt, de kitartóan jártunk a Gyógycentrumba. A gyerekek
örömmel jönnek és bevallom, nekem is jót
tesz egy pár perc relaxálás és beszélgetés
az itt dolgozó lányokkal.” Az elégedett
anyuka elmondta, hogy a nagyobb betegségek elkerülték őket, mióta Sensoliteozni járnak, és ha be is csúszik valami apróság, tudják, hogy néhány fényágyban
töltött kezelés után kutya baja sem lesz
gyermekeinek!
Bátran tegyen egy próbát, gyermeke
hálás lesz érte! Hétfőtől szombatig várjuk Miskolcon a Jókai u. 4. szám alatti
Sensolite Gyógycentrumban, de további
információval is szívesen állunk rendelkezésére a 06/46-784-766 vagy 06/30858-4-676-os telefonszámainkon!

