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EURO-MED Instytut 
EURO-MED Instytut jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju instytucją stworzoną w Los Angeles   w 

Kalifornii, instytucją super współczesną z najbardziej nowoczesnymi urządzeniami technicznymi.  

EURO-MED Instytut jest także ultra-nowoczesnym ośrodkiem leczenia stosującym uzdrawiającą wodę pod 
ciśnieniem, a także, co jest bardzo ważne, specjalne lecznicze błota z jeziora Saki na Krymie niezwykle bogate w 
witaminy, w organiczne związki i wiele minerałów stworzonych przez wybuchy wulkaniczne w ciągu milionów 
lat. Sakskie Błota są porównywalne do terapii w Baden-Baden, Budapeszcie, Karlowych Varach, Ciechocinku, 
Busko-Zdroju i Szczawnicy. 

Zabiegi wodolecznicze 
 

   Specjalnie skonstruowana wanna z wodą nasyconą dwutlenkiem węgla i 
wodą pod ciśnieniem doskonale wzmacnia system krążenia i pracę serca, 
pomaga w uśmierzaniu bóli reumatycznych i artretycznych, bóli krzyża i 
innych. 

• Stosowanie tlenu, dwutlenku węgla, niskowoltowego prądu elektrycznego, to 
terapia i profilaktyka w leczeniu sercowo krążeniowych chorób i nadciśnienia.  

• Siarkowodór, szczególnie obfity w Sakskim błocie, pomaga w leczeniu 
łuszczycy, egzemy, artretyzmu i reumatyzmu. 

• Jodobromowe leczenie depresji, bezsenności i nerwic przekwitania. 
 
 
 
 

Hydromasaż podwodny  
 

   Jest cudowną terapią dla wszystkich naszych pacjentów. Ta terapia wspomaga 
chudnięcie bez wyczerpujących ćwiczeń fizycznych. Jest także najłatwiejszym 
sposobem wyeliminowania podskórnego tłuszczu bez bolesnych operacji 
podwodny hydromasaż jest nie tylko wspaniałą terapią ale dostarcza 
koniecznego odpoczynku i całkowicie relaksuje pacjenta. 

• Hydromasaż podwodny tworzy cuda! Ta unikalna terapia pomaga leczyć wiele 
dolegliwości bez żadnego wysiłku ze strony pacjenta. 
 Hydromasaż podwodny to młodość, zdrowie i niezrównana i niczym nie 

skażona przyjemność 

• Hydromasaż podwodny to nieprzerwane uczucie relaksu i rozluźnienia.  

 

Zabiegi błotne 

Okłady z błota-sprowadzanego z jeziora Saki na Krymie są wspaniałym środkiem 
terapeutycznym i w połączeniu z wodolecznictwem oraz fizykoterapią wpływają 
uzdrawiająco na całe ciało, ale są szczególnie zalecane w bólach krzyża i stawów i dają 
pacjentowi szczególne i bardzo mocne poczucie zadowolenia, energii, zdrowia i młodości.  

 

    PODSUMOWANIE 
   Wszystkie nasze kąpiele i terapie odbywają się pod szczególną opieką i pod kontrolą wyspecjalizowanych 
lekarzy, którzy mają wiele lat praktyki w stosowaniu leczenia błotem i wodą, doświadczenia nabytego w Europie 
i Rosji. 
   Wszystkie specjalne przypadki są diagnozowane i później są pod stałym nadzorem naszego doświadczonego 
zespołu lekarzy specjalistów z długoletnim doświadczeniem w tym kierunku.  

Akceptujemy wszystkie ubezpieczenia włącznie z Medicare. Nasi pacjencji są dowożeni z domu do 
kliniki i z powrotem bezpłatnie.  

   Dla Ciebie będzie to jedyną okazją do kontrolowania własnego zdrowia w EuroMed Instytucie.               
Nie zwlekaj! Zamów wizytę w Euromed Instytucie i przekonaj się osobiście o uzdrawiających efektach 
naszej terapii. Nasz numer telefonu (310) 312-1111, można także rozmawiać po polsku dzwoniąc na numer 
lokalny (414) 200-9912, lub zostawić wiadomość po polsku pod numerem (424) 298-8000.      
 

  Nasz adres:  11860 Wilshire Blvd. Suite 100, Los Angeles, CA 90025  


