Bioregeneračné centrum SKENAR SLOVAKIA s.r.o.
ako jediné pracovisko v strednej Európe sa zaoberá
komplexnou metódou frekvenčnej diagnostiky
a elektroneurostimuláciou bunky zameranej na
aktiváciu vlastných rezerv organizmu a podporu
vlastných reparačných i regulačných procesov
s cieľom harmonizovať činnosť orgánov a tým
navodiť rovnovážny stav organizmu, čiže - zdravie.

Volám sa Silvia a mám 33 rokov. Moje zdravotné problémy sa začali pred
dvoma rokmi. Ešte donedávna ma trápili neustále bolesti hlavy spojené so
zvýšenou teplotou, opakujúcimi sa triaškami, únavou a slabosťou.
Obvodná lekárka mi okrem iných vyšetrení
dala vyšetriť podozrenie na boreliózu. Táto
diagnóza sa potvrdila. Preto som v októbri
2005 absolvovala v nemocnici infúznu antibiotickú liečbu, ktorá trvala 21 dní. Po nej
som ešte14 dní ďalej doma užívala antibiotiká. Napriek intenzívnej liečbe moje zdravotné
problémy neustúpili. Môj stav sa skôr zhoršil,
výrazne sa mi oslabil imunitný systém a pridali sa mi žalúdočné problémy. Bolesť hlavy
neustupovala, takže som v marci 2006 absolvovala magnetickú rezonanciu mozgu. Diagnóza, ktorú stanovili, znela: mastoiditis vľavo
(zápal v oblasti kosti). Vzhľadom na to, že sa k
mojim problémom pridružila aj bolesť ľavého
ucha, navštívila som nosno-ušno-krčného lekára. Ten mi bolesť ucha nijako nezdôvodnil a
výsledok magnetickej rezonancie (mastoitidis
vľavo) hodnotil ako náhodný nález po zápaloch stredného ucha z detstva.
Bola som už zúfalá z toho, že mi nikto z lekárov nevie pomôcť, a preto som v duchu hesla
„topiaci sa aj slamky chytá“ navštívila Bioregeneračné centrum SKENAR SLOVAKIA
v Bratislave, o ktorom som čítala v časopise
Zdravie. Napriek tomu, že vo februári 2006
bola v televízii odvysielaná relácia namierená
proti tomuto zariadeniu, rozhodla som sa to
vyskúšať. Prvýkrát som SKENAR centrum
navštívila koncom apríla 2006. V centre mi
pani doktorka urobila celkovú diagnostiku
a zistila, že mám v tele množstvo baktérií,
proti ktorým môj organizmus dlho bojuje a
to vysvetľuje príčinu mojich problémov. Prítomnosť baktérií sa potvrdila aj z vyšetrení
krvi a výterov, ktoré som si dala následne
urobiť u svojho lekára. V Bioregeneračnom
centre SKENAR SLOVAKIA mi za pomoci

kozmetika | kaderníctvo | nechtový design

Zlikvidovali mi baktérie,
dlhodobé bolesti
a nakoniec aj zúfalstvo

homeopatických nozodov postupne baktérie
z organizmu odstránili. Krátko nato som začala pociťovať celkové zlepšenie zdravotného
stavu. Lekárka v centre SKENAR SLOVAKIA
mi odporučila: „Prosím vás, dajte si poriadne
vyšetriť zuby, nechajte si urobit panoramatický röntgen, na ľavej strane v dutine nám
ukazuje, že je tam zápal alebo cysta.“ Vzápätí
som absolvovala panoramatický röntgen. Na
snímke sa ukázalo, že som v minulosti prekonala zlomeninu ľavej sánky. Navyše zub (ľavá
osmička - „zub múdrosti“ ) mi nevyrástol
normálne, ale bol uložený priečne v čeľustnej
dutine. Moja zubárka ma okamžite objednala
Diagnostiky a stimulácia sú jemné, bezbolestné a presna operáciu na stomatochirurgii.
né metódy, bez chemických preparátov. V príjemnom
prostredí bioregeneračného centra Skenar Slovakia
s.r.o. máte možnosť zbaviť sa svojich bolestí a problémov, zrelaxovať a hlavne sa uzdraviť.
Bioregeneračné centrum SKENAR Slovakia s.r.o., sa líši
od iných rekondično-relaxačných centier ešte ďalšími
zvláštnosťami. Zlepšenie zdravotného stavu jedinca,
závisí hlavne od odstránenia príčiny, ktorá chorobu,
alebo disharmóniu v činnosti daného orgánu vyvolala.
Nájsť túto príčinu býva vo väčšine prípadov dosť obtiažne. PREČO sa cítim slabá, unavený, búši mi srdce, vyDnes som už po operácii, cítim sa lepšie, padávajú mi vlasy, prečo ma stále častejšie bolí brucho
bolesti hlavy a teploty ustúpili. Za odhalenie v oblasti pupka? Je to žlčník, pankreas, žalúdok, alebo
mojej diagnózy a za zbavenie sa nekonečnej dvanástorník. Priberám už aj zo vzduchu? !PREČO?
bolesti ďakujem len Bioregeneračnému cen- A práve na tieto otázky dostanete od lekára SKENAR
tru SKENAR SLOVAKIA.
centra za pomoci počítačovej diagnostiky IMAGO, založenej na princípe virtuálneho skenovania, odpoveď.
Koľkí z vás zápasia s podobnými

problémami ako ja? Je potrebné trpieť,
keď toto zaujímavé zariadenie ponúka
jednoduché, ale zároveň rokmi overené
riešenia dokumentované mnohými
pozitívnymi výsledkami? Skráťte si čas
trvania bolesti a nepríjemných stavov.
Bojujte o svoje zdravie!
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