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Ø  27 kg-os fogyás  
szeptember óta

Kedves Páciensünk fordított az életén, számára kinyílt 
egy ajtó, amely egy megújult élethez vezet. 2020 szep-
tembere óra 27 kg-ot adott le testzsírból. Figyelemre 
méltó hozzáállással nagy lépéseket tett az egészség 
felé. Vércukor- és koleszterinértéke csökkent, májfunk-
ciói normalizálódtak, így gyógyszereit is csökkentettük. 
Könnyen mozog, hangulata, közérzete kiváló, fellépése 
magabiztos lett. Lendületesen folytatja a diétát a cél-
testsúly felé. 
Szeretettel gratulálunk!

Ø  Végre boldog vagyok,  
53,5 kg zsírtól szabadultam meg!

A hétköznapok során nagyon megviselt a rémisztő való-
ság, hogy 146 kg voltam, nem volt önbizalmam, félénk 
voltam, és sokszor szorongtam. Elhatároztam, hogy meg-
változtatom az életemet. 2020. április 28-án kezdtem az 
INSUMED orvosi diétát dr. Ispány Marietta doktornőnél. 
Nagyon lelkes voltam, és a célom elérésében segítséget 
kaptam.  A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, és 
ahogy csökkent a súlyom, ez tovább növelte a kitartásom. 
2021. január 19-én 57,5 kg-os súlycsökkenést mértünk, eb-
ből 53,5 kg zsír volt. Nagyon hálás vagyok, mert az egész 
életem megváltozott. Jobb a közérzetem, az egészségem, 
az önbizalmam visszatért! Köszönöm!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri betegséggel küzd, magas a vérnyomása, 
magas a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, ízületi gyulladással, kopással küzd, nem esik teherbe, PCO szind-
rómás, akkor keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól. ERŐSÍTSE IMMUNRENDSZERÉT!

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!  
Fogyókúra orvosi segítséggel.

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2021. 05. 14-én NYÍLT NAPOT tart!  
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy 
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a 
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5, 
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalom-
mal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosi-  

fogyókúra-specialista

A Tündér Thai Masszázs-
szalonban két szakképzett 
thai hölgy gyógyítja és frissíti 
fel a testet és a lelket. Az Ár-
pád utca 7. szám alatt lévő 
hangulatos helyen fiatalok és 
idősebbek is megfordulnak. 
A vendégek Szép-kártyával is 
fizethetnek.

Jó hír a diósgyőrieknek, a 
Berekalja, a Kilián és a Bulgárföld 
lakóinak, hogy a Tündér Thai 
Masszázsszalonban a belvárostól 
közelebb kínálnak igazi gyógyu-
lást a vendégeknek kellemes 
környezetben. Fehér Alexandra 
szalonvezető a szalon két thai 
masszőrét bemutatva elmondta: 
– Joy és Anne tíz éven át tanulták 
ezt a masszázst, mielőtt Európá-

ba jöttek. Magyarországon két 
és fél éve dolgoznak, egyikük 
a Dunántúlról jött Miskolcra. 
Joy-nak még a gyermekmasz-
százs is a kezében van, úgyhogy 
hozzá sok utánpótlás-focista 
jár – mondta, majd mesélt a 
vendégek tapasztalatairól. – Aki 
nálunk járt, legtöbbször bérletet 
vált, és ajánlja barátainak. Heti 
rendszerességgel jönnek hoz-
zánk hatvan év felettiek, akik a 
kezelések után arról számolnak 
be, úgy érzik, megfiatalodtak. 
Belépéskor még magázódnak, 
de tegeződve távoznak. „A tün-
déreitek csodát tettek velünk”, 
mondják. Egyik nap arra lettem 
figyelmes, hogy egyik visszajáró 
vendégünk csak ül a fotelben, és 
néz maga elé. Arra csodálkozott 
rá, hogy évek óta zsibbadó kezé-
ben elmúlt a probléma – sorolta 
a szalonvezető.

A masszázst bizonyos kul-
túrákban már évezredekkel 
ezelőtt használták gyógyításra. 
Napjainkban újra aranykorát éli, 
előnye, hogy teljesen biztonsá-
gos, nincsenek mellékhatások, 
nem ártalmas az egészségre, ki-
váló hatással van a mozgásszervi 
problémákra, ezen túl nagysze-
rűen oldja a stresszt. Felfrissíti a 
bőrt, a vérkeringést, az izmokat, 
és rendkívül jó hatással van az 
idegrendszerre is, ezzel ellensú-
lyozza testünk stresszre adott 
negatív reakcióit. Oldja az izmok 

akaratlan feszülését, helyreállítja 
a szívritmust, a vérnyomást és a 
keringést.

A thai masszázs gyógyító 
hatása messze felülmúlja a 
konvencionális nyugati orvosi te-
rápiákat néhány területen, mint 
például az asztma, székrekedés, 
vállmerevedés, de hatékony 
segítséget nyújt a szívinfarktus 
utáni helyreállásban, végtagok 
mozgékonyságának helyreállítá-
sában agyvérzést követően.

A tradícionális thai, aroma-
olajos, váll-, nyak-, fej-, hát-, 
talp- és arcmasszázsra telefonon 
a 06-30/018-1838-as számon, a  
facebook.com/tunderthai olda-
lon vagy a tunderthaimasszazs@
gmail.com e-mail-címen lehet 
bejelentkezni.

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

Miskolc, Szentpáli u. 5. Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu

EZ VALAMI CSODA! – MONDJÁK EZ VALAMI CSODA! – MONDJÁK 
A THAI TÜNDÉREK KEZELÉSÉRŐL A THAI TÜNDÉREK KEZELÉSÉRŐL 

MEGNYÍLT MISKOLCON,  
A BELVÁROS SZÍVÉBEN EGYEDI  

ÉS KÜLÖNLEGES TERMÉK- 
KÍNÁLATTAL A KOFA!

Kövessen minket a Facebookon és az Instagramon – @kofamiskolc
Miskolc, Széchenyi utca 83. (az Adidas üzlettel szemben)

Hazai kistermelők, családi kisüzemek, manufaktúrák  

KÉZMŰVES TERMÉKET  
melyek hozzáadott szívvel-lélekkel, de kizárólag  

ADALÉK-, SZÍNEZÉK-  
ÉS TARTÓSÍTÓSZER-MENTESEN KÉSZÜLNEK. 

A megszokott termelői piac kínálatának 
teljes választéka kiegészítve egyéb  

különlegességekkel és finomságokkal 
mindennap megtalálható egy helyen  

a Kofában.

Jöjjön el üzletünkbe és vásároljon  
a természetes összetevőkből készült  
kiváló minőségű hazai termékekből!


