
Necí  te se v dobré kondici? Trpíte opakovanými infek-
cemi? Bolí vás často svaly nebo klouby? Obáváte se 
civilizačních a onkologických onemocnění nebo s tako-
vým onemocněním bojujete? 
 

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE ZDRAVÁ BUŇKA!  
NABÍZÍME PREVENCI!

Máme k dispozici velmi šetrné léky, protože obsahují látky tělu 
vlastní. Eliminují v buňce oxidativní stres a toxické látky včetně kan-
cerogenů, které by mohly poškodit DNA a způsobit nádorové zvrh-
nutí buňky. Působí na stimulaci imunity proti bakteriálním a virovým 
infekcím, proti bolestem pohybového aparátu a také proti alergiím, 
autoimunitním chorobám, zánětům a nádorům. 

SPECIALIZUJEME SE NA PREVENTIVNÍ ONKOLOGII…

Zjistíme, nehrozí-li vám riziko propuknutí nádorového onemoc-
nění. Pokud je nádor rozpoznán včas, je mnohem větší šance na jeho 
vyléčení. Ovšem pokud je nádor již generalizovaný, naděje na vylé-
čení má své limity. Bohužel, nádorové onemocnění postihne v ČR 
každého 3. občana a každý 4. na ně zemře. A proto je prevence život 
zachraňující!  

A CO LÉČBA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH? 

Onkologicky nemocným jsme schopni nasadit šetrnou komplemen-
tární terapii (k základní radio/chemoterapii či samostatně v době remi-
se), a to dle doporučení amerického National Cancer Institute. Tato 
terapie vede k  lepší toleranci základní léčby, ke snížení nežádoucích 
účinků, ke zvýšení kvality života a k lepší prognóze. Může být úspěšná 
i v případě, že základní protinádorová léčba je kontraindikovaná. Tera-
pii vede MUDr. Marta Holíková, atestovaný klinický onkolog. 

BOLÍ VÁS KLOUBY NEBO ZÁDA? 

Lékaři na naší klinice aplikují subkutánně MD injekce, které jsou 
založeny na chráněném patentu „collagen delivery system“ a předsta-
vují skutečně nový terapeutický koncept. V této oblasti pracuje na kli-
nice MUDr. Hana Jarošová, dlouholetá primářka Revmatologického 
ústavu v Praze, specialistka na léčbu myoskeletálních bolestí.  

KDE SE MŮŽETE OBJEDNAT?

Objednání pacientů na tel.: 241 416 990.  Autem se k nám dosta-
nete z pražského dálničního okruhu spojujícího dálnice D1 a D5 (exit 
82), autobusem č. 326 ze stanice metra Opatov. Parkování je možné 
přímo v areálu kliniky.  Jesenice u Prahy, ulice V Areálu 1243.
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