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Γνωρίζοντας την Prevital

Οι ιατρικές υπηρεσίες του μέλλοντος.

Η Prevital έχει ως αντικείμενο
την προληπτική Ιατρική.
Μέσα από την πρόληψη
και την ανοσοενίσχυση, βοηθάει
στην αύξηση της ποιότητας ζωής
των ασθενών και των πελατών της. 

Από την σύσταση της εταιρείας
μέχρι σήμερα η Prevital παρουσιάζει
μία συνεχόμενη εξέλιξη, τόσο από πλευράς 
τεχνογνωσίας, όσο
και από πλευράς εξοπλισμού, τα οποία
σε συνδυασμό με την άριστη ιατρική γνώση, 
αποτελούν και το σημαντικότερο εχέγγυο όχι 
μόνο για το παρόν αλλά
και για την πορεία της στο μέλλον. 

PRE  VITAL-
ΠΡΟΛΗΨΗ  ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ-

Η πρόληψη και η ζωτικότητα είναι
οι δύο βασικοί στόχοι
πάνω στους οποίους δρά η Prevital.

JPS 6s



Υπηρεσίες

Η Prevital έχει σαν αντικείμενο
την πρόληψη και την αντιμετώπιση ιδιαίτερων 
ασθενειών, καθώς επίσης
και την προσφορά υπηρεσιών
που σχετίζονται με την αύξηση
της ποιότητας της ζωής.

Αυτές οι υπηρεσίες χωρίζονται
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες,
οι οποίες περιλαμβάνουν ξεχωριστά
το σύνολο των υπηρεσιών που
μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Συνοπτικά το αντικείμενο του κέντρου
περιλαμβάνει υπηρεσίες:

    Προληπτικής Ιατρικής
    

    Ανοσοενίσχυσης
 

    Αποκατάστασης
   

Έχουμε φροντίσει ώστε να
συγκεντρώσουμε όλες τις
υπηρεσίες μας σε έναν χώρο.

  



Υπηρεσίες

Η προληπτική ιατρική είναι κάτι που οι 
περισσότεροι αγνοούν ή δεν λαμβάνουν 
πολύ σοβαρά υπόψη.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν 
πως όταν δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα, δεν 
υπάρχει λόγος να εξεταστούν.

Τα συμπτώματα όμως όταν αρχίσουν να 
υπάρχουν συνήθως είναι αργά, ενώ πολλές 
φορές τα συμπτώματα ασθενειών είναι πολύ 
δυσάρεστα τόσο για τους ίδιους όσο και για 
το οικογενειακό περιβάλλον. 

Όταν παρουσιαστεί το σύμπτωμα ο χρόνος 
δεν είναι υπέρ μας. Ακριβώς αυτό προσφέρει 
η προληπτική ιατρική.

Μέσα από μία σειρά διαγνωστικών 
εξετάσεων, εξειδικευμένων μηχανημάτων και 
αναλυτικών εξετάσεων αίματος, γίνεται 
έγκαιρα η διαπίστωση κι έτσι έχουμε τον 
χρόνο με το μέρος μας. 

Προληπτικής Ιατρικής

Διάγνωση EIS
Ένα σύγχρονο σύστημα μέτρησης
της κατάστασης του οργανισμού.

Το EIS έχει την δυνατότητα να προσφέρει
μία συνολική εικόνα των κυτταρικών
διαταραχών στα διάφορα όργανα
και συστήματα οργάνων στο σώμα
συντελώντας έτσι στην ακριβέστερη
διάγνωση των αιτιών μιας ασθένειας. 

Διάγνωση VEGA
Μία γρήγορη αποτελεσματική
και συνοπτική διάγνωση.
Είναι ένα σύστημα που προσφέρει έναν
έξυπνο, γρήγορο και ακριβέστατο έλεγχο
του οργανισμού, σε περιπτώσεις όπου
δεν μπορεί να διαγνωσθεί κάποιο
μορφολογικό ή κλινικό σύμπτωμα,
ενώ ο ασθενής παρουσιάζει διαταραχές.



Υπηρεσίες

Ανοσοενίσχυσης

Η ανοσοενίσχυση απευθύνεται σε όσους
έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής η οποία
δημιουργεί παράγοντες που επηρεάζουν
την λειτουργία του ανοσοποιητικού.
Η χρήση της από συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού που υποφέρουν ήδη
από ασθένειες είναι αναγκαία και πρέπει
να γίνεται με συστηματικό τρόπο. 

Διαβάστε τα συμπτώματα
που μπορούν να σας βοηθήσουν
να καταλάβετε ότι το ανοσοποιητικό σας
σύστημα είναι διαταραγμένο. 

Κόπωση

Λοιμώξεις - Ουρολοιμώξεις

Γρίπη, κρυολογήματα, πονόλαιμος

Αλλεργίες

Τραύματα που κάνουν καιρό
να επουλωθούν

Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν
την θερμοθεραπεία με την οποία 
δημιουργούμε τεχνητό πυρετό
στον οργανισμό, ώστε να ξυπνήσουμε
το ανοσοποιητικό σύστημα και
την ενδοφλέβια θεραπεία με την οποία 
εισάγουμε στο κυκλοφορικό σύστημα 
διάφορα συστατικά και βιταμίνες
με στόχο να γεμίσουμε τις αποθήκες
του οργανισμού με τα απαραίτητα εφόδια.



Υπηρεσίες

Ενδοφλέβιας Θεραπείας

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και οι 
απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, δημιούργησαν μία 
νέα κατηγορία θεραπείας μέσω έγχυσης 
θρεπτικών συστατικών
και αναζωογονητικών ουσιών στο αίμα, τις 
οποίες χρειαζόμαστε όλοι σε καθημερινή 
βάση για να νιώθουμε υγεία και ευεξία. Το 
αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι η 100% 
απορρόφηση των στοιχείων που χρειάζεται
ο οργανισμός μέσα σε λίγα μόλις λεπτά,
με αποτελεσματική και διαρκή δράση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη 
θεραπεία και αποκατάσταση χωρίς σπατάλη 
χρόνου, δηλαδή ότι χρειάζεται ο σύγχρονος 
άνθρωπος..

Χάρισε στον οργανισμό σου ισχυρό 
ανοσοποιητικό και ενέργεια, σε λίγη ώρα.
Άμεση λήψη βιταμινών και ωφελίμων
για τον οργανισμό στοιχείων.
Χάρισε στον εαυτό σου υγεία και ευεξία
εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα.
Η ενδοφλέβια θεραπεία δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
προετοιμασία.
Σε ελάχιστη ώρα έχετε τα οφέλη της
στον οργανισμό σας.



Υπηρεσίες

Αποκατάστασης

Η εφαρμογή της θέρμοθεραπείας γίνεται στην 
Prevital. Mε την χρήση δύο σύγχρονων 
μηχανημάτων, του Iratherm και του Celsius.  
Το Iratherm αφορά στην ολοσωματική 
υπερθερμία, ενώ το Celsius χρησιμοποιείται 
για την τοπική - περιοχική διαθερμία. 

Πλεονεκτήματα της υπερθερμίας

Αύξηση αιμάτωσης οργάνων & ιστών

Επιτάχυνση του Μεταβολισμού

Ενεργοποίηση του Ορμονικού Συστήματος

Ενεργοποίηση του Ανοσοποιητικού

Αντιμετώπιση Χρόνιων Φλεγμονών

Μείωση μυϊκών σπασμών

Επιτάχυνση αγωγιμότητας των νευρικών
ινών.
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