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Dragii noştrii, în fiecare număr al ziarului vă vom ofe-
rii informaţie valoroasă despre epilarea definitivă, 
răspunzând chiar la întrebările clienţilor noştri. 

Dacă aveţi vreo nelămurire intraţi pe: www.depilfin.ro  sau 
scrieţi-ne un e-mail şi vă vom răspunde prompt. Astăzi vom 
răspunde la 3 întrebări: 

1. Cât de definitivă este epilarea definitivă?
La marea majoritate a persoanelor rezultatele la epilare 
definitivă sunt pe termen foarte lung şi este cea mai bună 
soluţie pentru cine doreşte să scape de metodele tradiţionale 
de epilare. Nu se poate considera o metodă definitivă deo-
arece suntem organisme vii în permanentă schimbare, iar 
dereglările hormonale, chisturile, sarcinile, etc., pot determi-
na creşterea câtorva firicele noi de păr – niciodată cele care 
au fost deja distruse. Este vorba în schimb de o perioadă de 
câţiva ani sau niciodată pentru cei mai norocoşi, iar acestea 
se pot elimina cu o şedinţă de întreţinere fără problemă şi 
trebuie menţionat că efectele laser şi IPL sunt cele mai pre-
lungite în timp dintre toate metodele cunoscute de epilare.

2. Epilarea definitivă are efecte secundare sau negative?
Extrem de rar există efecte secundare. Reacţia normală este 
o înroşire uşoară a pielii la câteva minute după tratament. Nu 
vă puteţi expune la soare, la raze ultraviolete sau să vă aplicaţi 
autobronzante pe zonele epilate pe perioada tratamentului 
(o perioadă cât mai lungă înainte şi după şedinţe) deoarece 
poate creşte posibilitatea de apariţie a arsurilor, a hipo sau 

hiperpigmentărilor. Aceasta nu vă va împiedica totuşi să vă 
faceţi epilare pe timpul verii dacă vă protejaţi foarte bine cu 
creme şi nu exageraţi cu expunerea la soare.

3. Ce aşteptări ar trebui să am de la epilarea cu laser?
Pielea ta va deveni moale şi fără păr de la prima şedinţă, iar în 
momentul în care începe să crească din nou firul de păr, vine 
timpul pentru următoarea şedinţă şi îl eliminam. Considerăm 
terminat tratamentul când părul dispare în procent de mai 
mult de 90%. Dacă mai rămâne ceva după, este păr fin şi 
practic absolut invizibil. Amintiţi-vă că eficacitatea epilării 
depinde de persoană. Este important să aveţi o perspectivă 
realistă şi să cunoaşteţi rezultatele potenţiale printr-un con-
trol anterior la clinica noastră care este gratuit.
            Vă aşteptăm cu drag la o consultaţie care este gratuită!

Depilfin, fii sexy şi rămâi aşa! 
www.depilfin.ro info@depilfin.ro

0733 008 472; 0268 418 303

 Nicolae Bălcescu nr.60, Braşov 
 tel.: 0731 322 491. 0724 330 097

Când este recomandat să renunţ la biberon?
Ca regulă generală, copiii trebuie ajutaţi să  
renunţe complet la biberon în jurul vârstei 

de 14 luni. Tranziţia poate începe treptat, cu o cană 
specială pentru copii (o cană cu capac prin care copilul 
poate să bea fară ţeţină ) - recomandat la vârsta de 6 
luni. Atenţie însă, nici cana nu se utilizează o perioadă 
lungă de timp (similar biberonului). 

Ce pot să fac să atenuez durerea micuţului când 
apar dinţii?
Începând cu vârsta de 6 luni până la 3 ani, copilul 
tău va avea perioade alternative de erupţie a dinţilor, 
precedate de disconfort. Simptomele pot include: 
salivare mai abundenţă decât normal, nas uşor înfun-
dat, proasta dispoziţie şi gingii dureroase pe ariile af-
ectate. Poţi atenua acest disconfort oferind copilului 
pentru a-şi calma durerile gingivale un inel special, 
curat, de cauciuc sau o linguriţă racită. Poţi de ase-
menea să îi masezi uşor gingiile cu o lavetă umedă 
şi rece sau cu degetul spălat în prealabil cu apă rece. 
Calmantele care se găsesc la farmacie (şi nu necesită 
prescripţie medicală) sau gelurile obişnuite pot de 
asemenea sa fie de folos – cu menţiunea de a con-
sulta pediatrul înainte de utilizare. 

 
 
                  

                Dr. Gabriela Gligore Manolache

Sfaturi pentru îngrijirea dinţilor copiilor (partea 2)
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Centrul Medical de Vest  oferă pacienţilor săi 
servicii de recuperare medicală: kinetotera-
pie, fizioterapie şi masaj terapeutic.

Dacă vorbim despre şedinţele de kinetoterapie 
practicate în cabinetul nostru, precizăm că abordar-
ea va fi deosebită, doarece se vor utiliza programe 
terapeutice concepute special pentru fiecare pacient 
în parte în funcţie de evoluţia şi caracterul afecţiunii 
sale. Se va lucra individualizat şi gradual şi nu sub 
forma unui grup în care pacienţii fac „exerciţii de 
gimnastică”.
În ceea ce priveşte serviciul fizioterapie, utilizăm 
aparatura de o înaltă tehnologie (aparate din gama 
BTL-5000) ale căror efecte benefice se vor simţii în 
mod cert odată cu desfăşurarea tratamentului (tera-
pie laser, ultrasunet, curenţi diadinamici, curenţi 
interferenţiali, curenţi galvanic, T.E.N.S, curenţi 
Trabert, etc).
Prin folosirea combinată a curenţilor se obţin simul-
tan efecte analgetice, antialgice (diminuarea dure-
rii), miorelaxante, decontracturante, vasculotrofice, 
de stimulare musculară.
Indicaţii ale fizioterapiei:

- artroze (ale coloanei vertebrale: - spondiloză 
cervicală);
- artroze ale genunchilor (gonartroză);
- artroze ale şoldurilor (coxartroză);
- lumbago (dureri în zona lombară);
- compresiuni radiculare: lombosciatică, hernie de 
disc, cervico-brahialgii;
- nevralgii;
- mialgii (dureri musculare, contracturi musculare, 
retracturi musculare);
- contuzii;
- entorse;
- luxaţii;

- fracturi;
- tenosinovite;
- epicondilite;
- bursite;
- periartrită scapulo-humerală (PSH).
În ceea ce priveşte masajul dorim să introducem prin 

acesta atât o stare de bine „fizic”, dar şi „psihic”, în aşa 
fel încât în timpul şedinţelor de masaj pacientul să uite 
de eventualele probleme pe care le are.
 Centrul Medical de Vest, cal. Făgăraşului nr.7
 tel.: 0268 411 495 
 www.cmvest.ro

Centrul Medical de Vest –  
„Împreună cu tine pentru sănătatea ta”

Ce este un implant dentar? 
Implantul dentar reprezintă înlocuitorul arti-
ficial al rădăcinii a dintelui natural. El are for-

ma unui „şurub” ce se ancorează în os la nivelul alveo-
lei dintelui lipsă, şi susţine pe porţiunea sa superioară 
o coroană artificială, o punte sau va oferi sprijin pentru 
fixarea unei proteze dentare.
Implanturile sunt confecţionate din materiale bine tole-
rate, care se integrează eficient în ţesutul osos.
În cursul aplicării unui implant dentar, scopul principal 
este de a realiza un contact intim între suprafaţa externă 
a implantului şi ţesutul osos înconjurător pentru ca ele să 
poată „fuziona” (osteointegra), creând un suport stabil 
pentru viitoarea coroană ce va fi susţinută de implant.
Care sunt avantajele implantului dentar? 
Pierdere osoasă redusă. În mod normal ţesutul osos ce 
înconjoară rădăcina dintelui este menţinut prin meca-
nismele naturale de reînoire ale organismului. Însă, 
dacă dintele lipseşte, osul începe să se resoarbă treptat, 
pierzând din înălţime şi grosime.
Plasarea unui implant dentar în locul dintelui poate 

chiar stimula dezvoltarea osoasă, prevenind pierderea 
de ţesut dur. La unii pacienţi, la care reducerea osului 
este semnificativă, este necesară plasarea unei grefe 
osoase înainte de aplicarea implantului, întrucât osul 
restant nu îl poate susţine. 
Protezele sau punţile dentare nu pot opri procesul de 
resorbţie osoasă, iar cu timpul, pe masură ce acesta 
avansează, forma osului se modifică, iar proteza trebuie 
adaptată la noua situaţie sau chiar înlocuită cu una nouă.
Funcţionalitate îmbunătăţită. Odată ce implantul este 
integrat complet în os el funcţionează la fel de bine ca şi 
dintele natural, iar pacientul poate consuma alimentele 
pe care le doreşte sau zâmbi fără nici o reţinere.
În cazul protezelor dentare, consumul unor alimente 
mai dure, precum un măr, poate fi problematic, putând 
cauza desprinderea protezei sau apariţia durerii la nive-
lul gingiei din pricina presiunii prea mari. Implantu-
rile dentare pot fi folosite pentru a susţine protezele, 
îmbunătăţindu-le semnificativ funcţionalitatea.
Nu necesită prelucrarea altor dinţi. Când dinţii absenţi sunt 
înlocuiţi cu punţi dentare, dinţii care marginesc „golul” 

(dinţii stâlpi) trebuie şlefuiţi pentru a putea plasa deasupra 
lor coroanele artificiale ce vor susţine puntea.
Prin acest proces de şlefuire se pierde din structura dură 
dentară sănătoasă a dinţilor. În plus, dacă în viitor unul 
dintre dinţii stâlpi este afectat şi trebuie extras, va fi 
îndepărtată întreaga punte.
Prin înlocuirea unui dinte pierdut prin implant dentar nu 
este necesar nici un fel de suport din partea dinţilor vecini, 
astfel încât aceştia nu trebuie prelucraţi sau alteraţi.
Îmbunătăţire estetică. Dacă este realizat corect implan-
tul dentar este greu de deosebit de dinţii naturali. Pro-
tezele se pot desprinde sau arată nenatral dacă culoarea 
lor nu se potriveşte cu cea a gingiei.
Vă aşteptăm în clinica noastră pentru a vă convinge sin-
guri de calitatea serviciilor oferite. Clinica este deschisă 
non-stop, tocmai pentru a venii în întâmpinarea 
dumneavoastră ori de câteori aveţi nevoie. Ne găsiţi şi 
la numerele de telefon 0368 808 111 sau 0733 023 577.
.
 ECHIPA ESDENT, str. Carpaţilor nr.39
 tel.: 0368 808 111;  www.esdent.eu
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Implantul dentar - pot să îmi pun implant dentar?
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Imunitatea reprezintă capacitatea de apărare a 
organismului în faţa diverşilor factori agresivi 
asupra organismului. Capacitatea imunitară 

poate fi determinată printr-o serie de determinări 
mai mult sau mai puţin invazive sau costisitoare; 
ea reprezentând cel mai important  biomarker  ce 
poate semnala starea de „avarie” a organismului. 
Acest parametru poate fi corectat de o alimentaţie 
sănătoasă bogată în legume şi fructe, exerciţiu fizic, 
sau prin tratamente sinergice cu funcţiile organis-
mului – tratament homeopat şi antioxidativ.
Homeopatia este ramura medicinii care tratează con-
form legii similitudinii şi care utilizează remedii în 
doze infinitezimale dinamizate. Principiul similitu-
dinii „similia similibus curentur” arată paralelismul 
de acţiune între puterea toxică a unei substanţe şi 
puterea sa terapeutică.
Metoda terapeutică homeopatică de determinare a 
remediului necesar constă în a găsi similitudinea 
celor două tablouri simptomatice reacţionale: cel al 
patogeneziei cu cel al bolnavului în boala sa.  Re-
mediul homeopatic acţionează în acelaşi sens cu 
reacţiile organismului agresat, le stimulează pentru 
a le face mai eficiente.  Prescripţia homeopatică se 
face pe indicaţii clinice, simptome, este holistică 
(se adresează bolnavului în întregul său) şi strict 

individualizată. Terapia antioxidativă vine să  com-
pleteze sau să corecteze statusul nutriţional, defici-
tar ca urmare a unei alimentaţii dezechilibrate, nivel 
ridicat de stress sau tratamente medicamentoase 
cronice sau repetitive (antibiotice, corizon sau antia-
lergice).  Astăzi din ce în ce mai mulţi oameni caută 
soluţii terapeutice în acord natura, o medicină mai 
puţin toxică şi agresivă (care să facă mai mult bine 
şi mai puţin rău) mulţi fiind dezamăgiţi că deşi au 
urmat  toate indicaţiile medicinii alopate, efectuând 
numeroase analize şi investigaţii, problemele lor au 

rămas nerezolvate. 
Centrul nostru medical vă oferă consultaţii şi tratamente 
individualizate, determinări non invazive a nivelului 
imunitar, monitorizări lunare şi programe specifice de 
creşterea imunităţii pentru copii şcolari şi preşcolari. 

 ASC Clinic, Hărmanului nr. 50, 
 Mob.: 0745 589 719, Tel.: 0268 325 500
       Adriana BLAJ, medic specialist MF
 Competenţă homeopatie, Terapie antioxidativă
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Imunitatea şi tratamentul homeopat  
şi antioxidativ
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Centrele Medicale Hiperdia din Braşov, 
Bucureşti, Timişoara şi Galaţi, din cadrul 
reţelei de 15 clinici Hiperdia din ţară, oferă 

astăzi pacienţilor şi medicilor cele mai perfor-
mante mijloace de diagnostic a osteoporozei prin 
osteodensitometrie DXA.

Osteoporoza este o boală caracterizată de o masă 
osoasă scăzută şi de alterarea microarhitecturii 
ţesutului osos care determină creşterea fragilităţii 
osoase şi în consecinţă creşterea riscului de 
fractură. Riscul de fractură se dublează cu fiecare 
scădere cu 1 SD a DMO

 Osteoporoza poate fi diagnosticată pe baza 
unui istoric de fractură de fragilitate (fractură 
determinată de căderea de la propria înălţime sau 
de la o înălţime mai mică).
Actual, osteoporoza poate fi diagnosticată în 
clinicile Hiperdia, inclusiv la Braşov, înainte 
de apariţia unei fracturi de fragilitate, prin 
măsurarea densităţii minerale osoase. Măsurarea 
densităţii minerale osoase nu stabileşte doar se-
veritatea pierderii osoase, ci furnizează şi o bază 
de monitorizare a răspunsului terapeutic.
Tehnica pentru măsurarea densităţii minerale 
osoase este osteodensitometria duală cu raze X 

(DXA) efectuată la nivelul coloanei lombare şi 
a şoldurilor; măsurătoarea densităţii minerale 
osoase  poate fi efectuată, în cazuri speciale, la 
nivelul antebraţului sau total body. DXA este 
analiza care permite stabilirea diagnosticului 
de osteoporoză conform clasificării OMS şi 
monitorizarea tratamentului antiosteoporotic. 
Există şi dispozitive periferice  (QUS călcâi sau 
degete) care pot fi folosite pentru screeningul 
persoanelor pentru DXA. Aceste dispozitive  
nu pot stabili diagnosticul de osteoporoză con-
form clasificării OMS,  nu pot fi folosite pentru 
monitorizarea terapiei şi au o corelaţie slabă cu 
măsuratorile DXA.
DXA este utilă în diagnosticarea osteoporozei 
şi monitorizarea terapiei, iar QUS este utilă 
în evaluarea riscului de fractură şi, în absenţa 
acesibilităţii la DXA, în selectarea pacientelor 
pentru terapie.
Hiperdia Brasov va ofera posibilitatea evaluării 

densităţii minerale osoase prin absorbţiometrie 
duală cu raze X. Examinarea constă în scanarea 
zonelor de interes şi evaluarea computerizată 
a unor parametrii precum densitatea minerală 
osoasă, conţinutul mineral osoas, T-score 
(numărul de deviaţii standard ale densităţii 
minerale osoase a  pacientului sub/peste me-
dia densităţii minerale osoase ale populaţiei de 
referinţă de vârstă tânără), Z-score (numărul de 
deviaţii standard ale densităţii minerale osoase a  
pacientului sub/peste media densităţii minerale 
osoase ale populaţiei de referinţă de aceeaşi 
vârstă şi sex).
T-score ≤ 2,5 DS este parametrul în funcţie de 
care se stabileşte diagnosticul de osteoporoză, 
conform clasificării OMS la femeile în 
postmenopauză şi bărbaţii cu vârstă de peste 
50 ani. Z- score ≤ 2 DS este parametrul care 
stabileşte diagnosticul de densitate minerală 
scazută la copii, bărbaţii sub 50 ani şi femeile în 
premenopauză.
Nu ezitaţi să apelaţi la specialiştii Hiperdia 
pentru realizarea acestor investigaţii medicale 
esenţiale pentru menţinerea stării dumneavoastră 
de sănătate.
 

HIPERDIA Braşov
Calea Bucuresti 25-27

Programari la Call-Center: 0268.405.300
E-mail: brasov@hiperdia.ro

www.hiperdia.ro
Pentru un diagnostic de încredere

Partener media
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Soluţiile Hiperdia pentru un  
diagnostic eficient al osteoporozei
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Ce este cardul „Pentru că Sănătatea 
contează”:?
- Este un card cu care beneficiați de re-

duceri în locațiile partenere listate în Anuarul 
Sănătății, indiferent de specializarea medicală: 
centre medicale, laboratoare de analiză medicală, 
farmacii, cabinete de stomatologie, optică, der-
matologie, diabet-boli nutriție, ortopedie, gine-
cologie, homeopatie, psihologie, medicina mun-
cii, ORL, pediatrie, centre de înfrumusețare, 
centre de relaxare, etc.
- Posesorul cardului are o fișă electronică, ce cu-
prinde informațiile și antecedentele sale medi-
cale. Datele de pe card vor putea fi consultate on-
line, astfel încât orice unitate medicală parteneră 
poate cunoaște în timp real traseul medical al 
pacientului. 

 
Prin intermediul lui:
- posesorul cardului  beneficiază de REDUCERI 
între 5% şi 50% la serviciile prestate de cabine-
tele medicale și centrele de înfrumusețare sau re-
laxare, reduceri menționate în spațiul grafic din 
Anuarul Sănătăţii.

Cum poţi intra în posesia cardului pentru re-
duceri la serviciile de sănătate private „Pentru 
că Sănătatea contează?”
    Solicită cabinetelor medicale partenere sau 
medicului tău de familie formularele de emitere a 
cardurilor, formulare care ulterior vor fi ridicate 
de reprezentanții Anuarului Sănătății. 

     Costul cardului este de 80 Ron/an și se va 
achita de către fiecare beneficiar, ramburs la pri-
mirea acestuia.
Gazeta Medicală
Stimate pacient,
- Cunoști adresa clinicii nou deschise din Brașov?
- Știi de ce servicii de sănătate  poți beneficia luna 
aceasta, economisind cu până la 50%?
- Ai aflat de aparatele performante care fac mult 
mai ușoară și plăcută consultația care până acum 
îți dădea bătăi de cap?
 
Pentru toate acestea și pentru multe alte 
informații utile, am realizat Gazeta Medicală. 
Este o publicație lunară, specializată pe do-
meniul sănătății, distribuită gratuit tuturor 
posesorilor de carduri „Pentru că Sănătatea 
Contează”, partenerilor listați în Anuar și 
medicilor de familie. Prin intermediul aces-
teia: 

- vom informa despre promoțiile și ofertele 
partenerilor noștri 
- vom menţiona noutățile din domeniul medi-
cal (aparatura performantă, eficiența trata-
mentelor nou aduse pe piața noastră, clinici 
moderne, reducerile de care beneficiați lunar, 
etc)
- vom menţiona ofertele de muncă din dome-
niul medical 
- vom publica articole care tratează subiecte 
de interes general sau specific, vis a vis de 
probleme medicale, scrise sau avizate de cei 
din domeniu.

Cardul „Pentru că sănătatea contează” şi Gazeta Medicală

Toate drepturile asupra publicaţiei 
aparţin S.C. REDUCERI MEDICALE 
S.R.L. Braşov
Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru modificările survenite ulterior.

Reproducerea parţială sau totală a 
structurii şi a textelor se poate face 
doar cu acordul scris al editorului.

Editor: S.C. REDUCERI  
MEDICALE S.R.L. 

str. Griviţei nr. 90, bl. 12, sc. A, ap. 2; 
 Tel.: 0368/434 172

E-mail: office@anuarul-sanatatii.ro
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american dent
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Produsul ecologic alimentar este, în primul rând, 
obţinut din ingrediente provenite din agricultură 
ecologică.

Acest tip de agricultură trebuie să respecte următoarele 
principii şi reguli:
- eliminarea oricărei tehnologii poluante într-o zonă 
nepoluată;
- utilizarea de soiuri şi specii cu rezistenţă sporită la 
condiţiile de mediu;
- ameliorarea şi menţinerea fertilităţii naturale a solului;
- utilizarea de fertilizatori şi amelioratori ai solului, pes-
ticide, materii prime pentru prepararea furajelor, ingre-
diente pentru prepararea alimentelor în conformitate cu 
lista produselor permise în agricultura ecologică;
- absenţa organismelor modificate genetic (GMO) şi a 
iradierii plantelor;
- absenţa aditivilor chimici de sinteză: conservanţi, 
coloranţi, arome, emulgatori, acidifianţi, întaritori de 
gust, agenţi de îngrosare, etc.
Profitând de campaniile de presă care prezentau E-urile 
drept substanţe periculoase pentru sanătate, produsele 
ecologice (mai sunt denumite produse organice sau bi-
ologice) au câştigat din ce în ce mai mult teren. Alimen-
tele ecologice sunt produse diversificate, sănătoase, li-
bere de boli şi dăunători, lipsite de reziduri nocive, cu 
un conţinut echilibrat în substanţe bioactive şi minerale. 
Sunt rezultate din tehnologii ecologice, tehnologii care 
nu utilizează îngrăşăminte chimice şi pesticide. Toate 
aceste tehnologii bio-ecologice au rolul de a pune la 
dispoziţia consumatorului şi industriei prelucrătoare 
produse naturale lipsite de reziduuri chimice şi mai ales 
tehnologii menite să contribuie la salvgardarea eco-
sistemului agricol.
La prepararea alimentelor ecologice se renunţă la adi-
tivi şi la orice alte substanţe încorporate. Desfacerea 
acestor produse se face de regulă în magazine speciale 
sau chiar din „ograda” producătorului. Produsele eco-

logice certificate sunt marcate şi etichetate conform 
reglementărilor din domeniu. Produse ecologice sunt 
numai acelea care au un certificat de calitate şi poartă 
pe ambalaj sigla organismului de certificare şi nu orice 
produs care se vinde sub denumirea de „natural”, 
„ţărănesc” etc.
Produsul natural provine din agricultura convenţională, 
dar la obţinerea lui nu se utilizează aditivi alimentari 
de sinteză.
Produsul alimentar convenţional (normal) este obţinut 
din materie prima provenită din agricultura convenţională 
(normală), în care s-au folosit şi substanţe chimice de 

sinteză, şi de asemenea, aditivi artificiali alimentari.
Primul pas către o viaţă mai sănătoasă începe cu mar-
cile bio cele mai cunoscute, precum Sonnentor, Farma-
cia Naturii, Biotta, Gut&Gerne, Michel Montignac, 
Holle, Weleda, Rampal Latour, Bioearth şi altele, care 
te aşteaptă în fiecare zi în magazinul  E C O L O G I C 
BIO SHOP.
  ECOLOGIC BIO SHOP 
 o alternativă pentru o viaţă sănătoasă 
 str. Zizinului nr.33 , tel. 0268 318 059

www.ecologicbioshop.ro

Produse ecologice vs. produse naturale 
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Dr. Dumitrescu Daniela , - 20%
Dr. Trâmbiţaşu Alina Oana, -15%
RossiDent - Dr. Claudiu Luigi Rossi, -10%
Dr. Cogălniceanu Daniela, -10%
Medinvest – consultaţie gratuită
Dental West, -10%
Dr. Barbălată Gloria Cristina, -10%
Dr. Bârsa Andreia, -15%
Sanodent, -10%
Dr. Balint Alina, -30%
Dr. Luchiţa Maria, -10%
Dr. Gălan Mihai, -10%
Dr. Sergiu Bagrin & Dr. Iulia Dobrescu, -20%
Dentalmed, -10%
Dr. Sercel Vadim, -5%
PaulDent, -10%
Dr. Şerban Gheorghe, -10%
Sanident, -10%
Es Dent, - 15% - NOU!
Dentaclass, - 15% - NOU!
American Dent, - 10% - NOU!

Opti Look, - Dr. Lucian Sârbu -10%
Dr. Diana Cormoş, -10%
Elegance Optic, -15%
Biju Optic, -20%
Optiplaza, -15%
Optic Place, -15%
Plusoptic, -15%

Psiholog Mesaroş Mirela, -25%
Psiholog Gherasim Cătălin Marius, 10%
Psiholog Dănuţ Negru, -50%
Clinica Psycholife – Psiholog Camelia Mirică, Gheorghiu Anca,  -5%

Opti Look - Dr. Ingrid Sârbu, -10%
Transilvania Medical, -5%
Dr. Bodean Adana, -30%
Eteris Biona – Dr. Mirela Şerban, -15%
Kamiva Med, - 10% - NOU!

Depilfin, -15%
New Line, -10%
Soriso Beauty & Health, -10%
Giu Style, -15%
Terranova, -5% 

Centrul Medical de Vest, -10%
Hipocrat, -10%
Hiperdia, -15%
Bios Clinical Center, -10%
Spitalul Militar, -10%
Policlinicco, -10%
Ecogli, -20%

Biossan, -10%
Hiperdia -15%

Eteris Biona, -15%
Eludmed, -15%

Dr. Jian Mihaela Anca, -10%

Dr. Tudorache Ioana, -10%
Dr. Coman Dan, -15%
Dr. Marieta Muşetescu, -15%

Asociaţia Medicală PRO – VITA – Dr. Virginia Moţoc, Dr. Mihai Marcel Moţoc -30%

Kinetoterapeut Andrei Gheorghiu, -20%

Dr. Daniela Vasile, -10%
Dr. Bodean Adana, -30%

Calmedo, -10% - NOU!

Dr. Daniela Vasile, -10%

Dacia Plant, -10%
Ecologic Bio Shop, -5% - NOU!

Siderea Farm, - 5% - NOU!

Natur House, -10% - NOU!
ECOLOGIC BIO SHOP, - 5%

Hotel Piatra Mare, -15%

QSCert, -20%

Partener
 media

Locaţii partenere care oferă reduceri pe baza cardului
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2011

2011

Centre Medicale, Policlinici, Spitale

Laboratoare de analize medicale

2011 Stomatologie

2011 Optică medicală

2011 Psihologie, Psihoterapie

2011 Medicina muncii

2011 Centre de infrumuseţare

2011 Homeopatie

2011 Dermatologie, Dermatocosmetică

2011 Ginecologie

2011 Îngrijiri la domiciliu

2011 Kinetoterapie

2011 Medicină de familie

2011 Fitoterapie

2011

2011

Magazine naturiste, Produse BIO

Farmacii

2011 Nutriţie şi dietetică

2011 Centre de relaxare

2011 Certificare ISO

2011 Oftalmologie


