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694 456 511 lub 71 311 23 82Pielęgniarka z 30-tenim stażem

Od 1995 r. spełniała się jako pielęgniarką
środowiskowo-rodzinna w Praktyce
Lekarza Rodzinnego w Smolcu.

Od kwietnia 2014 pracuje w Centrum
Revita. Wykonuje badania środowiska
wewnętrznego BE-T-A metodą Prof.
Vincenta oraz wlewy kroplowe dożylne.

Pani Marlena w latach
1984-1994 pracowała na
Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej w
4 WSKzP we Wrocławiu.

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

KROPLÓWKI
Co, gdzie, jak?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
I UMÓW NA WIZYTĘ

Nasze kroplówki komponowane są
z bazy ponad 20 witamin i minerałów



O kroplówkach

Kroplówki witaminowo minerałowe mogą

występować w różnych kombinacjach i

mieć różne zastosowanie w zależności od

ich składu. Forma podania dożylnego mikro

i makro elementów jest około 100 razy skuteczniejsza

od podania doustnego, ponieważ nie zawsze spożyta

ilość mikro i makro elementów i witamin jest w stanie

przedostać się przez barierę jelitową. Efekty na polu

podnoszenia energii, regeneracji organizmu,

uzupełniania brakujących mikro, makro elementów

i witamin są szybkie i spektakularne.

Stany, w których lekarze Revita zalecają terapię
złożoną z kroplówek to:

Przypadki pacjentów, którzy dzięki terapii
kroplówek w Revita pokonali swoje choroby:

Kroplówki podajemy wyłącznie osobom dorosłym
oraz jedynie po konsultacji lekarskiej u lekarza
Revita. Skład kroplówki jest dobierany indywidu-
alnie przez konsultującego pacjenta lekarza.

Pani HaniaPani Hania

Pan Andrzej

Pan Robert Pani Kasia

Od 5 lat cierpiała na przewlekłe
zapalenie pęcherza. Po 6 miesiącach
od zastosowania serii 5 kroplówek,

w których zastosowano m. in. kwercetynę, pacjentka
nie cierpi na tę dolegliwość. Wcześniejsze metody
leczenia przewlekłych antybiotykoterapii nie były w
stanie odnieść takiego sukcesu. Po 6 miesiącach od
zakończenia terapii pani Hania nie miała żadnej infekcji.

Pan Andrzej, uczestnik wypraw
wysokogórskich, po przebytym
zachłystowym zapaleniu płuc

(zapaleniu płuc) na jednej ze swoich wypraw, przed
każdą następną wyprawą przygotowuje swój
organizm indywidualnie dobranymi kroplówkami
poprawiającymi obrót tlenem w komórkach. Od
momentu ich zastosowania nie tylko nie wystąpiło
ponowne zapalenie płuc, ale poprawiła się znacznie
wydolność w trakcie wysiłku oraz uległ skróceniu
czas regeneracji po ciężkim wysiłku.

Pan Robert, który startuje w maratonach,
zauważył, że po podaniu wzmacniających
kroplówek witaminowo minerałowych

znacznie poprawiła się jego wydolność fizyczna, a po
ciężkim wysiłku znacznie przyśpieszona jest regeneracja
ciała. Obecnie przed i po każdym maratonie Pan Robert
przychodzi do Revita na serię kroplówek przygotowu-
jących jego organizm do ogromnego wysiłku, jakim jest
bieg w maratonie.

Zgodnie z zaleceniem lekarza Revita,
wspomogła dietę odchudzającą
kroplówkami. Po ich zastosowaniu

zauważyła wzrost energii i spadek apetytu. Dzięki
czemu łatwiej było pacjentce utrzymywać restrykcyjnie
dietę odchudzającą. Pani Kasia zauważyła również
znaczną poprawę kondycji skóry, co miało wpływ na
jędrność i elastyczność skóry po zakończonym etapie
odchudzania.

Regeneracja organizmu po ciężkim wysiłku
lub chorobie

Przygotowania do operacji i zabiegów,
w których będzie podawana narkoza ogólna

Świetnie działają na poprawienie urody
(jakości skóry, włosów i paznokci)

Również są bardzo pomocne w odchudzaniu,
ponieważ, podanie odpowiednich substancji
dożylnie przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej
i hamuje apetyt

Bardzo korzystne działanie obserwują również
pacjenci przewlekle chorzy na infekcje (wirusowe,
grzybicze, bakteryjne) gdzie podanie kroplówek
znacznie przyśpiesza ich leczenie

Historie pacjentów


