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«Витонченість і краса не можуть бути відокремлені від здоров’я»
Марк Туллій Цицерон

  

Зовнішня краса — це природний дар, який людина намагається зберегти якнайдовше,
протягом усього життя. Метою естетичної медицини є відновлення і збереження
фізичної та моральної краси людини. Зовнішні естетичні проблеми людини вирішуються
різними методами. Втім, зовнішня естетика неможлива без естетики внутрішньої, яку
зумовлює загальний стан психічного і фізичного здоров’я людини.
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В медичному центрі БІОСАНплюс вирішують такі естетичні проблеми :

    
    -  надмірна вага, ожиріння ;  
    -  (взнай свій індекс маси тіла http://www.calkoo.com/?lang=9&page=24)  
    -  целюліт, локальні відкладеня жиру ;  
    -  мімічні зморшки, «гусячі лапки»;  
    -  розтяжки, рубці.  

  

Проводиться корекція форми тіла, ревіталізація (омолодження) обличчя, молочних залоз
безпечними методами.

  

  

Методи лікування :

    
    -  в першу чергу це нормалізація харчування , для кожного – індивідуальне.
Рекомендації можуть бути різні. Найбільш ефективно це здійснюється за допомогою
програми ГЕМОКОД “Їжа , яка не засвоюється , з’їдає того , хто її з’їв”. Абуль
Фаранжа, лікар епохи середньовіччя. - рекомендації щодо психоемоційного стану,
фізичної активності (це дуже часто відображається на зовнішності, на обличчі);
 
    -  назначення корегуючого біологічного лікування (гомеопатія, біорегуляційна терапія,
системна озонотерапія);   
    -  використання вакуум масажу для загального лімфодренажу (очистки) організму;  
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    -   місцеві процедури - озонотерапія , мезотерапія, плазмоліфтинг.  

  

  

Переваги :

    
    1. відсутність побічної дії ;  
    2. комплексний підхід ;  
    3. системна дія на весь організм ;  
    4. більша ефективність ;  
    5. стійкість результатів завдяки регулюючій дії на організм.  
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    Гумор . Масаж – кращий засіб схуднути, особливо для масажиста.NN    Стаття « Надлишкова вага. Ожиріння ». Стаття « Целюліт »
  

  

Бажаємо Вам здоров'я!
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