Инициатива за здравословен и активен начин на живот!
Убедени ли сте , че водите здравословен начин на живот ? Храните се правилно ,
движите се достатъчно , спортувате? ! Чувствате се здрави и енергични? ! МЦ Пансанус Ви
предлага да се убедите , че сте здрави , като си направите пакет от изследвания , които ще Ви
дадат точен отговор :
 липиден профил ,
 кръвна захар ,
 креатинин и пикочна киселина
 ПКК
 Обща цена на пакета от изследвания-38 лв.
Ако Вашите показатели са в нормата , ние ще ви подарим ваучер на стойност 50 % от
заплатеното при проведените изследвнаия в лабораторията към МЦ Пансанус. При проявен
интерес, ще подготвим за Вас – индивидуален,специализиран, диетичен режим безплатно и
двигателна програма за изпълнението , на която може да ползвате гореспоменатия ваучер
в нашия фитнес център - Пансанус – естетик център . Ваучерът може да използвате в МЦ
Пансанус още за прегледи и изследвания по Ваш избор от услугите ни-www.pansanus.com.
Ако пък Вашите показатели са извън нормата , ние ще ви подарим ваучер на стойност 50
% от заплатеното при проведените изследвнаия в лабораторията към МЦ Пансанус.Ваучерът
може да използвате в МЦ Пансанус за прегледи и изследвания за уточняване на проблема
или по Ваш избор от услугите ни-www.pansanus.com. При проявен интерес, ще подготвим за
Вас – индивидуален,специализиран, диетичен режим безплатно и двигателна програма за
изпълнението , на която може да ползвате гореспоменатия ваучер
в нашия фитнес център - Пансанус – естетик център .
Ако се интересувате от здравословен начин на хранене , от значението и ефекта на
хранителните добавки или от диетични режими при различни заболявания , моля изпратете
вашите въпроси на е-mail : doroteia.stancheva@abv.bg . Ще получите отговор или статия
напълно безплатно , по темата , която Ви интересува . Посетете нашата страница във
facebook -, www.facebook.com/estetikmedicine и ще получавате редовно информация за
нашите промоции,инициативи и нови дейности !

