Гомеопатичне лікування у медичному центрі «Біосан» - БІОСАН - Медичний центр
Субота, 30 березня 2019, 21:53

https://te.20minut.ua/novini-kompanij/gomeopatichne-likuvannya-u-medichnomu-tsentri-biosan
-novini-kompaniy-10555923.html?fbclid=IwAR1IHBegmb3Mc_o-Oz8ZwjVIbggbST2apeSpVDjb
fZ0avzWQHSCHbnV-Wqo

Гомеопатичне лікування у медичному центрі «Біосан»
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Дуже часто ми відчуваємо себе втомленими, обтяженими, страждаємо від багатьох
хвороб одночасно.
І, здається, немає на те ради, адже ми вкотре переконуємо себе, що це все наші
власні видумки, і що неможливо одним заходом вилікуватися від усіх захворювань. Та все
ж таки вихід є. Медичний центр «Біосан», що знаходиться в Тернополі, на вул.
Шпитальна, 3, пропонує ефективні методи гомеопатичного лікування, що дозволять не
просто позбавитися від поганого самопочуття, а й вилікувати серйозні захворювання
організму. Зокрема, у вересні в швейцарському місті Локарно проводилася міжнародна
наукова конференція щодо лікування онкологічних хвороб гомеопатичними препаратами,
яку відвідав і керівник центру «Біосан», лікар-гомеопат Ігор Васильович Яросевич.
Доповідали на конференції відомі лікарі-гомеопати Даріо Спінеді, що є керівником
клініки «Санта Крос», де проходило дійство, й індійський лікар Алок Парік, який обраний
президентом міжнародної гомеопатичної ліги (LMHI). Під час своїх виступів
всесвітньовідомі лікарі зі багаторічним досвідом роботи наводили приклади дієвості
гомеопатичного лікування як разом із засобами традиційної медицини, так і як
самостійного методу у боротьбі із онкологічними захворюваннями. Також було наведено
приклад тривалого лікування (впродовж 5 років) остеосаркоми плеча у маленького
хлопчика, коли було збережено руку і викорінено метастази й саму пухлину. Наводились
випадки вилікування метастазів, які виникли після первинного видалення пухлини у
молочній залозі. Інші випадки описано у книгах, виданих лікарями клініки Санта Крос
лікарів Спінеді і Вурстера, з якими лікар познайомився і спілкувався. Головною ціллю, яку
ставлять перед собою лікарі, використовуючи гомеопатію в онкології, є можливість
покращення якості та тривалості життя людей, що страждають від раку, і навіть
абсолютного вилікування цієї хвороби.

Принцип лікування за допомогою гомеопатичних препаратів досить простий – подібне
повинно лікуватися подібним. Тобто на відміну від традиційної медицини, коли під час
лікування застосовуються препарати, які мають протилежні захворюванню симптоми, то
в гомеопатії використовують якраз препарати, що можуть викликати подібний ефект.
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Наприклад, якщо цибуля викликає сльозоточивість і виділення з носа, то вона буде
ефективною при лікуванні від нежиті. Відтак будь-яке лікування розпочинається лише
після детального опитування і огляду пацієнта. При підборі гомеопатичних препаратів,
які варто застосовувати, враховуються спосіб життя людини, спадковість, причини
виникнення хвороб, психоемоційні схильності тощо. Адже гомеопатія – це лікування, яке
має здатність впливати одночасно на психічний та фізичний стан всього організму, всіх
його органів і систем. Тому так важливо підібрати такий препарат, що не просто вилікує
від хвороби, а й значно покращить загальне самопочуття людини. Перевагами
гомеопатичного лікування, що пропонують у медичному центрі «Біосан», як стверджує
Ігор Яросевич, є те, що воно немає побічної дії, завдяки тому, що організм отримує
здатність самостійно позбавитися від проблеми. І приймати таке лікування можна не
тільки тоді, коли Вам потрібно вилікувати серйозне захворювання, а й для покращення
фізичного і психологічного стану організму, для профілактики можливих захворювань.
Окрім цього, варто зазначити, що гомеопатія лікує організм із різними хворобливими
проявами. Зокрема, застосовувати гомеопатичні препарати варто при лікуванні алергії,
астми, бронхіту, гепатиту, захворювань шлунка, нирок, суглобів, хребта, головного болю,
мігрені, заїкання, енурезу, дерматитів, псоріазу, нейродерміту, папілом і бородавок,
гінекологічних хвороб, розладів місячного циклу, запаленні яєчників, мастопатії,
фіброміоми, ендометріозу, безпліддя та багатьох інших захворювань. Поруч із цим
гомеопатія чудово справляється у боротьбі із сексуальними розладами, оскільки володіє
впливом на всі ланки регуляції сексуального здоров'я. тим паче, що дуже часто такі
проблеми є наслідками хвороб інших систем організму людини. Або ж навпаки, через
проблеми у сексуальному житті страждає весь організм. Це ще один доказ тому
твердженню, що наш організм це єдина система і лікувати його потрібно в цілому.
Трапляється багато випадків, коли пацієнти звертаються за допомогою лікаря-гомеопата
із незрозумілими діагнозами, важкими захворюваннями. При цьому гомеопатія дуже
успішно долає захворювання, тому що гомеопатія лікує не назву хвороби, а організм
людини в цілому. Для гомеопатії діагноз – це вдало підібраний препарат. Також у
медичному центрі «Біосан» проводиться такий метод лікування, як озонотерапія.
Озонотерапія має імуномодулюючі, протибактеріальні, противірусні, протигрибкові
властивості, відновлює пошкоджені клітини в організмі, використовується як в лікуванні
різних захворювань, так і з метою профілактики, омолодження організму. Місцева
озонотерапія успішно допомагає позбутись целюліту, розтяжок, зморшок, жирових
відкладень. Окрім цього, тут проводиться унікальний аналіз ГЕМОКОД на визначення
переносимості продуктів харчування, що дозволяє покращити зовнішній вигляд,
позбутись багатьох хронічних захворювань, продовжити своє життя і також
нормалізувати масу тіла. Подібний тест проводиться в багатьох країнах світу. У березні
цього року медичному центру «Біосан плюс» виповнилося 20 років приватної медичної
діяльності, що ще раз говорить про досвід і професіоналізм працівників закладу.
Звертайтеся сюди за допомогою досвідченого і кваліфікованого лікаря- гомеопата і Вам
тут обов’язково допоможуть. Для запису на попередній прийом телефонуйте (0352)
52-19-00, або ж заходьте за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 3.
Сайт: http://biosan.te.ua/
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/novini-kompanij/gomeopatichne-likuvannya-umedichnomu-tsentri-biosan-novini-kompaniy-10555923.html?fbclid=IwAR1IHBegmb3Mc_o-Oz
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