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בישראל! הבריאות בשרותי חדש
מיותרים ניתוחים בלי רפואה

ר ״ ל א רכז — מ  בע־מ רפוא• לייעוץ ארעי מ
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 תקופתיות ובדיקות מודרניים טיפולים מציע המרכז

מומחים. רופאים ע״י
ת הטיפולים קו הבדי ם ו :ביך־היתר כוללי

א מיכשור בעזרת שד בדיקת ★ הקרנה. לל
ם טיפול ★ רי טחו א ב ניתוחים. לל
ם בוורידים טיפול ★ רחבי א ברגליים מו ניתוחים. לל
מרדי שיטת כולל עור בבעיות טיפולים ★
המוח. תיפקוד של בחון אי ★
ה טיפול ★ מ ט ס א א (קצרת;בשיטות ב  תרופות לל

היפנוזה. כולל -
ס) (כולל נב בבעיות טיפול ★ סקו ניתוחים. בלי די
ת טיפול ★  1(היפרהידרוסיס הגפיים של זיעת־יתר במחלו

ניתוחים. בלי
ת טיפול ★ ת כולל עיניים במחלו ה אמנו אי הטבעית. הר
ת טיפול ★ ת במחלו ר כ מודרניות. בשיטות סו
טורה. ★ הפיסיותרפיה. סוגי כל ★  אקופונק

רפואי. טיפול דרכי לגבי וייעוץ נוספת חוות־דעת לקבל ניתן במאל׳ר
03/5101144 טל־ ,14 אלנב• — ־מ1*3 מאל׳׳ד־
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^ והדברת מומחים ^ ם), קי ם(ג׳ו קני תי
^ ובגדים, ספרים חוקי עץ, שועי
;מ11 ומניעת ואחעים מיוחד עירפוו
מעופפים. וחרקים יתושים
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