Medical Access to be Fit
Lékařský přístup ke zdraví

Dobrý den,
Dovolujeme si vám gratulovat. Dnešním dnem vstupujete na cestu
výstavby zdravého životního stylu pro celou vaši rodinu, který zároveň
upraví hmotnost vašich nejbližších.
Léčba v redukčním programu Dětské obezitologické poradny MedaFit
je hrazena ze zdravotního pojištění a hradí se pouze Rezervační
poplatek a Vstupní vyšetření na MedaFit.cz.
Pro úspěšný začátek léčby prosíme věnujte pozornost následujícímu
postupu:
Prosíme Registrujte se na stránkách MedaFit.cz. Z nabídky služeb
prosíme vyberte Rezervační poplatek a vygenerujte objednávku. Při
úhradě, prosíme, do poznámek pro příjemce uveďte navrhované termíny
vstupního vyšetření.
Po úhradě rezervačního poplatku se s vámi e-mailem spojíme a
potvrdíme termín vstupního vyšetření.
Souhrn postupu:
1.Registrujte se na MedaFit.cz se zadáním údajů o klientovi
2.Objednejte z nabídek služeb Rezervační poplatek
3.Uhraďte Rezervační poplatek se zprávou pro příjemce o navrhovaném
termínu vstupního vyšetření.

Obezita je chronické
civilizační onemocnění
V České republice má
čtvrtina dětí a polovina
dospělých nadváhu a
obezitu
Náš léčebný program
pomohl více než dvěma
tisícům dětských
pacientům a jejich rodičů
Originální terapeutický
postup vede
k dlouhodobému udržení
dosažených výsledků
Pro akceleraci váhového
úbytku spolupracujeme
s lázněmi
Naše ambulance
v Pštrsossově ulici na
Praze 1 přijímá nové
pacienty
On-line program a
sledování průběhu léčby
Spolupráce bez závazků
a podmínek

Prosíme prostudujte webové stránky MedaFit.cz.
V případě dotazů a otázek nás prosím kontaktujte na e-mail:
medafit@medasol.eu
Na plodnou spolupráci se těší Tým MedaFit

Klinická certifikace
MedaFit.cz
MedaFit.eu
ButterflyCare.
sDetmiProtiObezite.cz
sDetmiProtiNadvaze.cz
sKojenciProtiObezite.cz
medafit@medasol.eu
MedASol.eu

Naším krédem je lékařský přístup ke zdraví a cílem snížení počtu obézních dětí.
Zaměřujeme se nejen na dítě samotné, ale spolupracujeme s jeho celou rodinou.
Klíčem našeho úspěchu je nastavení racionálních návyků, které pomohou dětem a
jejich rodinám dělat správná rozhodnutí ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému
životnímu stylu. Naše aktivity jsou nejen edukačně-preventivní, ale především
léčebné.
Medasol s.r.o. hledá dlouhodobě řešení pro koncepční a systémovou léčbu obezity.

