
 סריקת מערכות ורפואת תדרים

גוף האדם הוא אורגניזם חי, בכל תא בגופנו פעילות אלקטרומגנטית ייחודית הניתנת למדידה ולניתוח. באמצעות 

הניתוחים הללו ניתן לאבחן מצבים בריאותיים שונים בגוף ופעילות לא תקינה של מערכות. כיום, ניתן לסרוק 

 מרבית ובכך להעניק לגוף טיפול מתאים ולהשיבו למצבו הנורמטיבי.ולאבחן כל גוף בקלות וביעילות 

מאפשרות לכם לקחת את הבריאות שלכם צעד אחד קדימה.  PhDהקליניקות המתקדמות של ד"ר ענת אלקין 

אברים אנטומיים בגוף האדם! האבחון מתמקד  640באמצעות הפיתוח הטכנולוגי המתקדם בעולם ניתן לאבחן 

בגוף ומאפשר סריקת מערכות מלאה כמו לב, קיבה, ריאות ועוד. המכשיר המהפכני פותח על  בכל שריר וכלי דם

 ידי מיטב הרופאים והמדענים בעולם ומטרתו להנגיש רפואה מתקדמת לכולם. 

המערכת לאיבחון וטיפול בתדרים מאושרת על ידי משרד הבריאות הישראלי, משרד הבריאות של האיחוד 

 י מכון התקנים הישראלי. , וכן על ידCEהאירופי 

דקות בלבד! ומספקת עשרות ומאות נתונים רלוונטיים  12סריקת המערכות בקליניקות של ד"ר אלקין אורכת 

חומרים אלרגניים המפריעים לתפקוד  4000-להתאמת טיפול מתקדם, מותאם אישית. הסריקה מאתרת יותר מ

א זיהוי מונע של תהליכים תת קליניים אשר ברוב תקין של המערכות בגוף. מטרתו הראשונית של המכשיר הי

 המקרים אינם מזוהים באופן חד משמעי ע"י בדיקות דם. 

לאחר אבחון מקיף של מערכות הגוף השונות, ניתן להתאים טיפול אפקטיבי הפועל על הגוף מבפנים. באמצעות 

ול באיברי גוף פגועים, השילוב בין תמציות צמחים טבעיות, המלצות תזונה וטיפולי תדרים אלקטרו מגנטיים לטיפ

 הטיפולים מאפשר טיפול מיטבי.

, מומחית בנטורופתיה קלינית ,רפואת תדרים ודרמטולוגיה קוסמטית  מעניקה טיפולים PhDד"ר ענת אלקין 

מקצועיים ואפקטיביים למגוון מצבים בריאותיים ותסמינים, בקליניקות השונות ברחבי הארץ. בין הטיפולים 

תוכלו להסתייע בטיפול  המסייע בשיקום השיער ועידוד צמיחתו, במקרים של נשירה חמורה, התקרחות השונים 

 ודלילות, בעיות עור שונות, וכן טיפולים מיוחדים לעור הפנים.

שיקום שיער ועידוד צמיחת שיער טבעי חדש ובריא הינו אחד הטיפולים המובילים בקליניקות של ד"ר אלקין. 

פנימי של תמציות צמחים טבעיות יחד עם הזרקת תמציות לעור הקרקפת, מעניק כבר שנים, שילוב של טיפול 

 –תוצאות מצוינות עבור נשים וגברים הסובלים מהתקרחות ונשירת שיער. התוצאות מדברות בעד עצמן 

ות בקליניקות מטפלים במאות מטופלים מרוצים, הנהנים מצמיחה מחודשת של שיערם תודות להזרקות הפורמול

. היתרון המשמעותי הנוסף הוא האפשרות להמשיך את הטיפול או כטיפול PhDהטהורות של ד"ר ענת אלקין 

 משלים בבית הלקוח על ידי שימוש בתמציות הייחודיות.

 הינך מוזמן להגיע לבדיקה ויעוץ במרכז לבריאות ואסתטיקה רפואית מבית ענת אלקין באחד הסניפים.
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