CERTYFIKOWANY EKSPERT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

mgr Jacek Bieloński

REJESTRACJA TELEFONICZNA

FIZJOTERAPEUTA

694 456 511 lub 71 311 23 82

TERAPII ONDAMED®

Wszystkie terapie dobiera certyfikowany
specjalista ONDAMED®, fizjoterapeuta
z ponad 20-letnim doświadczeniem –
mgr Jacek Bieloński.
Pan Jacek jest jednym z najlepszych
ekspertów terapii ONDAMED® w Polsce.
W centrum Revita samodzielnie prowadzi
wszystkie zabiegi na tym urządzeniu oraz
indywidualnie dopasowuje ich przebieg
dla każdego pacjenta.
Prywatnie pasjonat wędkarstwa
i biwakowania.

I UMÓW NA WIZYTĘ

Centrum Medycyny Przeciwstarzeniowej
i Dietetyki Klinicznej
Bielany Wrocławskie
ul. Liliowa 4
Rejestracja telefoniczna czynna
Pn-Pt 8:00-16:00
www.revitabielany.pl
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź profil
dr Agnieszki Arendarczyk na Instagramie!
dr_arendarczyk

ONDAMED®
Program terapeutyczny

Co to jest ONDAMED®?

Zastosowanie urządzenia

Certyfikaty

ONDAMED® to urządzenie medyczne,

Zabiegi ONDAMED® stosuje się wspomagająco

Urządzenie ONDAMED® jest jedynym

dzięki któremu można przeprowadzać

w terapiach odchudzających, anti-aging oraz

tego typu urządzeniem na polskim rynku

bezpieczne i skuteczne terapie lecznicze

w leczeniu takich schorzeń jak:

medycznym, które posiada najwyższej

przy wykorzystaniu skupionego, pulsującego pola elektromagnetycznego.

klasy certyfikaty, a w tym certyfikację
choroby kości i stawów

amerykańskiego FDA, potwierdzające

stany przewlekłego zmęczenia

jego skuteczność kliniczną.

urazy sportowe
zaburzenia metaboliczne

Na czym polega terapia?
Terapia oparta jest na indywidualnym
doborze częstotliwości fal bioenergetycznych, dopasowanych do aktualnego stanu pacjenta.

Prawidłowo dobrana terapia ONDAMED®

uruchamia procesy w układzie odpornościowym
prowadzące do samoleczenia organizmu. Terapia ta
pozwala na precyzyjne identyfikowanie obszarów

nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze
osteoporoza
stany spastyczne, poudarowe
cukrzyca
astma
alergie
choroby tarczycy

Przeciwwskazania
Zabiegi ONDAMED® są niewskazane
dla kobiet w ciąży, osób posiadających
rozrusznik serca lub pacjentów w trakcie
czynnej choroby nowotworowej.

borelioza

ZAPYTAJ LEKARZA REVITA
O TERAPIE ONDAMED®!

osłabionych lub dysfunkcyjnych. Wielu pacjentów
Revita zostało wyleczonych z przewlekłych i ostrych

Nasz zespół zapewni Ci specjalistyczną

stanów chorobowych, które pomimo stosowania

diagnostykę oraz terapię indywidualnie

tradycyjnych metod leczniczych nie ulegały

dopasowaną do Twoich potrzeb.

poprawie.

zadzwoń
694 456 511

lub sprawdź na:
www.revitabielany.pl

