Anti-Aging Ana Aslan – 5 zile
În colaborare cu Institutul Naţional de Gerontologie
și Geriatrie „Ana Aslan”
Intrare Duminică pe 05.03, 07.05, 02.07. 2017
06.08, 03.09, 05.11.2017

Pachetul cuprinde:
• 5 nopți de cazare cu mic dejun (loc în cameră dublă)
• Consultație medicală geriatrică
• Testare sensibilitate la medicația Gerovital H3
• 5 zile de terapie medicală Ana Aslan*
• Medicația necesară tratamentului pe 6 luni de zile conform schemei
individualizate de terapie stabilit de medici specialiști geriatri
• 1 tratament cosmetic facial anti aging Gerovital
• Reducere de 30% la terapiile Spa O3zone
șuri emoționale

1185 lei/persoană/pachet
• Supliment cameră single 250 lei
• Supliment BALNEO 3 proceduri pe zi: 200 lei/sejur/persoană

Aleea Sfânta Ana, Nr. 2, Băile Tuşnad
535100 România
Tel 0266-335406

o3zone.ro
facebook.com/HotelOzone
rezervari@o3zone.ro

D etalii:
• Check in duminică, în acest fel se poate optimiza la maxim timpul pentru
acest pachet. Tratamentul se va face de luni până vineri iar check out-ul se
face vineri după finalizarea procedurilor.
• Consultaţia și tratamentul va fi efectuată de medici specialisti geriatri și
personal medical delegaţi de la Institutul Naţional de Gerontologie și
Geriatrie Ana Aslan în Centrul Geriatric O3ZONE.

*Terapia ,,ANA ASLAN”
Terapia “Ana Aslan” constă în administrarea
produselor Gerovital H3; ea se efectuează după
metoda originală dezvoltată de doamna
Profesor Dr. Ana Aslan. Tratamentul este strict
individualizat cu scop preventiv sau curativ în
funcţie de vârstă şi de patologia pacientului.
Conform recomandărilor dnei Profesor Aslan,
în scop profilactic, terapia ar trebui începută încă
de la vârsta de 40 de ani.
Pentru cei care au comandat serviciile geriatrice la Hotelul O3ZONE, imediat
după sosire se face testarea sensibilităţii la medicaţia „Aslan” şi consultaţia
geriatrică; în continuare zilnic se efectuează tratamentul recomandat;
administrarea poate fi sub formă injectabilă şi/sau sub formă de drajeuri, după
o schemă individualizată.
Consultaţia, stabilirea schemei de tratament precum şi supravegherea adminis
trării tratamentului se efectuează de medici specialişti geriatri special delegaţi
din cadrul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „ANA ASLAN”

.

Tratamentul este indicat pentru o paletă foarte largă de afecţiuni din patologia
degenerativă: afecţiuni reumatismale, tulburări circulatorii periferice, stări
depresive, hipertensiune arterială, ateroscleroză, afecţiuni neurologice etc.
Urmarea terapiei conform schemei indicate contribuie la susţinerea unei
longevităţi active şi la prevenirea (primară, secundară) afecţiunilor degenerative
întâlnite frecvent după o anumită vârstă. Este important ca terapia specifică să
se efectueze pe o perioadă mai lungă de timp, conform recomandărilor, pentru
a se menţine efectele pozitive.
Este necesară periodic o evaluare geriatrică specifică, cel puţin odată pe an
pentru a se reanaliza schema de tratament adecvat fiecărei persoane.
Terapia cu produse “Ana Aslan” este indicată în cazul celor care în ultimii 5 ani
au avut o suferinţă oncologică activă numai cu avizul medicului ocolog curant.
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