
Diagnostikujeme a liečime 

Najprv urobíme rýchlu a bezpečnú diagnostiku, 
bez zásahov do organizmu. Používame naj-
modernejšie prístroje, ktoré sú postavené na 
najnovších fyzikálnych princípoch.

Prístroje, ktoré používame sú originálne 
diagnostické a liečebné zariadenia. Princípy, na 
ktorých pracujú, aj celé know how, sa tvorilo a 
overovalo v rámci rusko - amerického vesmírneho 

výskumu. V súčasnosti sa 
v r á m c i E Ú a U S A 
používa už 750 takýchto 
prístrojov. Na Slovensku 
sme prví, ktorí takéto 
pr ís t roje použ ívajú a 
doposiaľ bolo odliečených 

viac ako 400 pacientov.

Diagnostikujeme ochorenia, ktoré ste pre-
konali, alebo prekonávate, alebo ktoré sa môžu 
novonok prejaviť v najbližších 5-10 rokoch. 

Chceme vám vrátiť 
plnohodnotný život

Medicína nemá získať 
trvalého pacienta, aby 
poslušne platil za lieky
a nekonečnú liečbu.
Cieľom je VYLIEČENIE

0911 *** ***
0915 *** ***

Vyliečiť pacienta 
znamená vrátiť mu 
všetko - jeho život, 

jeho rodinu, prácu aj 
záľuby

Plnohodnotný život je hlavný “gombík”, 
respondenti sa vo veľkej väčšine vyjadrili, že toto je 
ich hlavné očakávanie pri liečbe. Slogan v hlavičke 
ich musí ubezpečiť, že tu sú správne.

Plnohodnotný život v prieskume symbolizovali 
najčastejšie aktívnym športom. Druhý najčastejší 
symbol bol “byť so svojou rodinou”, tak takýto 
obrázok kombinuje obidva prvky

Verejnosť pravidelne irituje, že dnešné 
zdravotníctvo je “chorobníctvo”, teda viac sa platí 
za to, že je pacient chorý, ako za to, že je zdravý

Pozor, obrázky sú ilustračné, ak by sa mal tento 
leták realizovať, museli by sa zakúpiť obdobné 
fotografie

Text je upravený. Väčšina textu je zachovaná, 
úprava sa týkala zvýšenia zrozumiteľnosti.
Zmenil som singulár na plurál, to sa v podobných 
textoch vyžaduje, lebo to zvyšuje dôveryhodnosť.
Texty sa mi zdajú príliš odborné na laickú 
verejnosť, toto by bolo potrebné ešte otestovať.

Opäť používame hlavný gombík, pričom veľa 
respondentov povedalo, že vyliečenie = získať 
“všetko”

Kontakt, telefóny musia byť na PRVEJ strane 
letáku!

Sem odporúčam dať foto Dr.

Kontakt...



Liečba si vyžaduje minimálne 10 cyklov, jedno 
liečebno - diagnostické sedenie trvá cca 40 - 60 
minút. Vynikajúci efekt liečby je pri ochoreniach 

podporného a pohybového aparátu, pri 
poruchách metabol izmu a 
látkovej výmeny / obezita, 
cukrovka, poruchy  endokrin-

ného systému, rôzne orgánové 
postihnutia /, eliminácia závi-

slostí, ako aj pri závažných posti-
hnutiach organizmu nádorovým 

bujnením a pod. Základná diagnos-
tika sa určí pri prvom vyšetrení. Pre každého jedinca 
vytvoríme individuálny program liečby, ktorý  sa pri 
následných liečebných stretnutiach doplní - podľa 
potreby.

Pri vyšetrení a liečbe rešpektujeme a dodržiava-
me zásady klasickej medicíny  a kombinujeme ju s 
poznatkami z kvantovej fyziky (multidiciplinárna 
medicína). Jednotlivé druhy liečby sa dopĺňajú a tým 
dosahujeme lepšiu diagnostiku a terapeutický efekt. 

Metóda je originálna v tom, že prebúdza 
vlastné regeneračné sily organizmu a v spolupráci s 
pacientom navodzuje a vytvára jeho aktívny  prístup 
a zodpovednosť k svojmu zdraviu.

Chceme vám vrátiť 
plnohodnotný život

Kontakt...

Opäť používame hlavný gombík

Opäť používame hlavný gombík, motív treba 
opakovať viackrát

0911 *** ***
0915 *** ***


