קטלוג מוצרים
מ.ד.ס פארם

רפואיים
לפתרונות
הבית
לא תרופתיים ,מוכחים מחקרית לטיפול במגוון רחב של בעיות רפואיות

בריחת שתן
ושלפוחית רגיזה

נזלת אלרגית

מגינים מתחממים

ם

ת

ת

ן

פת
ריצ האג

מ
זרי ת דם

לח ץ ד ם

פי ואסת
טיק

ה

ל בב
יפו צקו

טיפול בכ
אב

זלת אלרגי

קוסמטיקה וביוטי

תוספי תזונ

ה

ח

פטרת ציפורניים

ט

נה ט
ש י ו בה

טיפוח

עור

קש
יזו רירי

טיפול בפ
צע

כאבי מחזור

נ

טיפול בחרדות
והורדת סטרס

ריפוי דלקות שריר,
עצב ,מפרקים

יו

שיכוך כאבים
אורטופדיים

טיפול
בלחץ דם גבוה

טלפון |1700-505-508 :חנות אינטרנטיתwww.health-online.co.il :

חזון החברה
לקוחות יקרים!
עולם הרפואה התקדם שנות אור במאה האחרונה אולם,
כביולוגית ,הרגשתי שמשהו חסר.
כציבור ,התרגלנו להשתמש בתרופות ולעיתים בתהליכים
פולשניים לפתרון בעיות רפואיות אבל הרגשתי שחסרים
פתרונות אפקטיבים שנותנים מענה לבעיה הרפואית-
בלי תרופות ,בלי תופעות לוואי ובלי פעולות פולשניות.
דורית גרינברג ,ביולוגית ,מנכ״ל וידעתי שפתרונות כאלה קיימים והשליחות שלי היא
לאתר אותם ,לבחון אותם ולהציג אותם כאופציה טיפולית לציבור.
וכך יצאתי למסע שהפך למהפכה טכנולוגית של ממש בתחום הבריאות האישית
בארץ .כך נולדה חברת מ.ד.ס פארם.

אודות מ.ד.ס פארם
חברת מ.ד.ס פארם מובילה את המהפכה הטכנולוגית בבריאות האישית בארץ מעל
 20שנה .החברה מתמחה באיתור ,בחינה והפצה של מכשירים רפואיים לשימוש
ביתי פרטי .מוצרי החברה נותנים מענה בטוח ,לא תרופתי ,פשוט ונוח לשימוש -
למגוון רחב של בעיות רפואיות ,ביניהן :כאבים ודלקות
אורטופדיות ,לחץ דם ,חרדות ,בריאות האישה ,נזלת
אלרגית ועוד.
החברה הינה הנציגה הרשמית בישראל של מגוון מותגים
מובילים בעולם בתחום הרפואה.
בין לקוחות החברה נמנים קופות ובתי חולים ברחבי
הארץ ,מכוני פיזיותרפיה ועוד.
החברה משווקת את מוצריה בעיקר לצרכן הסופי
כדי לשמר את הקשר האישי עם המשתמש ,אבל גם
באמצעות בתי מרקחת ,בתי טבע ,מוסדות רפואיים ,קליניקות ועוד.

היכנסו לאתר שלנוwww.mdspharm.co.il :

הורידו מדריכים בנושאים המעניינים אתכם,
שמעו את ההרצאות שלנו והירשמו לרשימת
התפוצה שלנו לקבלת טיפים.
2

שאלון בריאות
מלאו את השאלון ,ה”בריאות ללא תרופות” ואת פרטיכם
צלמו ושלחו לנו לוואצאפ 051-5591055
ונחזור אליכם עם מכשיר רפואי או שרות המתאים לבעייתכם!
שם מלא_____________________:
סמן/י אילו בעיות מפריעות לך? או בעיות שאת/ה מעונין/ת להכיר פתרונות:
כאבים אורטופדיים (כאבי גב ,ברכיים)...,
דלקות מפרקים
לחץ דם
כאבי מחזור
פטריות בציפורניים
בריחת שתן
נזלת אלרגית /כרונית
בצקות ברגליים
קשיי שינה
חרדה וסטרס נפשי
פצעים קשיי ריפוי
כאבי צירים
שרירים רפויים
השמנת יתר
אקזמה /פסוריאזיס /אקנה /בעיות עור שונות
בעיות עיכול
עייפות כל הזמן /אנרגיה ירודה
"כרס" סביב הבטן
3

סוכרת

ם

ח

קש
יזו רירי

מכשירי טנס ()TENS

טיפול בפ
צע

שיכוך כאבים באמצעות זרמים חשמליים

טיפול בכ
אב

מה זה מכשיר טנס?

ת

ט

ל בב
יפו צקו

טנס הוא מכשיר המייצר זרמים חשמליים המועברים באמצעות אלקטרודות
המודבקות על העור.

כיצד פועל הטנס?
ן

פת
ריצ האג

מתחרה עם הסיגנלים של הכאב במעבר במערכת העצבית למוח ובכך גורם
להפחתת הכאב ועוזר לשחרור מוגבר של אנדורפינים שהם משככי כאב טבעיים
שנוצרים בגוף.

מ
זרי ת דם

שיכוך כאבים אורטופדיים

לאילו מצבים כדאי להשתמש בטנס?
כאבי שרירים ופיברומיאלגיה
כאבי גב ,צוואר ,ברכיים ,קרסול ,כתף ,מרפק ועוד..
דלקת פרקים
פציעות ספורט
סכיאטיקה (אישיאס)
נוירופתיה
כאבי ראש ומיגרנות
שלבקת חוגרת
כאבי מחזור ואנדומטריוזיס
זירוז בריפוי פצעים כרוניים
פריצת דיסק

יתרונות הטנס:
מקטין או מבטל לחלוטין צורך בתרופות
אין תופעות לוואי בהשוואה לתרופות
ניתן להשתמש כמה שרוצים ביום
מכשיר קל ,נייד ופשוט להפעלה
אין סכנת התמכרות
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שימו
סוף
לכאב!

ם

ח

קש
יזו רירי

טיפול בפ
צע

טיפול בכ
אב

פרפקט טנס  -טנס דיגיטלי בעל  8תכניות מובנות ותכנות באופן ידני.
מחיר מסובסד ₪ 164

ת

ט

ל בב
יפו צקו

ישנם שני מכשירים הניתנים לרכישה בסבסוד דרך כללית מושלם:

ן

פת
ריצ האג

שיכוך כאבים אורטופדיים

מ
זרי ת דם

מכשיר פרימה טנס  -טנס אנלוגי המיועד לתכנות באופן ידני בלבד.
מחיר מסובסד ₪ 114

הידעת?

מבוטחי כללית מושלם
זכאים לקבלת מכשיר טנס
נגד כאבים במחיר מסובסד.

כל מבוטח בכללית מושלם זכאי לסבסוד מכשיר טנס אחת לשנה
יש להביא הפנייה מרופא ,פיזיותרפיסט ,מטפל או כל גורם רלוונטי בכללית
או מאושר ע"י הכללית.
ניתן לבצע את התהליך באופן אוטומטי מלא באתרwww.tens.co.il :
מומלץ להוריד מהאתר את המדריך לטיפול עצמי בכאב.
להסדרים עבור מבוטחי קופות אחרות יש לצלצל ל1700-505-508 -
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טיפול בכ
אב

שיכוך כאבים אורטופדיים

מ
זרי ת דם

ת

ט

ל בב
יפו צקו

טנס מוטורי EMS

חיזוק ואימון שרירים באמצעות
גירוי חשמלי של השרירים

ה( EMS-טנס מוטורי) נמצא בשימוש כבר זמן רב בתחום הרפואה ובתחום הספורט
התחרותי.

ה EMS-מתאים לשימוש בתחומים הבאים:
אימון שרירים
מניעה או האטה של אטרופיה או היפרטרופיה
מניעה של היחלשות שרירים
הפחתה של ספזם
שמירה או הגדלת טווחי תנועה
אימון של נזק עיצבי פריפריאלי חלקי
טיפול בסקוליוזיס
טיפול באי-שליטה על שלפוחית השתן

הטיפול צריך תמיד להיות משולב עם אימונים אקטיביים של תנועה ,כוח ,התנגדות,
הרפיה והתאוששות.
הפעילות מועילה גם לצורך אימון רגיל .יתר על כן ,לספורטאים :ה EMS-משפר את
האינטנסיביות ואת האפקטיביות של התכווצות השרירים ומעניק אימון מצוין הגורם
לשיפור מהיר בביצועים.

יתרונות ה:EMS-

שימוש ב EMS-יכול להוביל להתקדמות מהירה יותר בתוכנית הטיפול בשרירים
הגדלה של זרימת הדם המקומית לשריר
הגדלת מסת סיבי השריר
עוזר להעלות את אספקת החמצן
משפר את חילוף החומרים
מייעל את צריכת האנרגיה
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טיפול בכ
אב

שיכוך כאבים אורטופדיים

מ
זרי ת דם

7

ת

ט

ל בב
יפו צקו

מכשירי  EMSמשולבים טנס:

הפרפקט  - EMSהמכשיר נבחר לשימוש ע"י משרד הביטחון וניתן לנכי משרד
הביטחון ללא עלות.
 6תכניות מובנות לחיזוק שרירים ושיפור ביצועי השריר EMS
תכניות לכיוון ידני גם לטנס וגם לEMS -

ספורט טנס  - 2מכשיר משולב עם סוללה נטענת
 10תוכניות לשיכוך כאבים  -טנס
 10תוכניות לעיסוי
 27תוכניות לאימון שרירים (מחולקות ע"פ גודל השריר:
		 לשרירים קטנים ,בינוניים וגדולים)
 8תוכניות לכיוון ידני
תוכנית ייעודית לטיפול בנפיחויות ובבצקות ברגליים

כאבי לידה

טיפול בכ
אב

Perfect Mama Tens

הקלה על כאבי הלידה בלחיצת כפתור
מכשיר שפותח במיוחד ללידה מיועד להקלה של  40-60%מעוצמת הכאב.
מתאים לשימוש לאורך כל הלידה כולל תוכנית לצירי לחץ.
מאפשר הקלה למבקשות ללדת עם אפידורל מתחילת הצירים ועד לקבלת
האפידורל.
מאפשר למי שמעוניינת ללדת באופן טבעי ללא תרופות הקלה טבעית ללא
כימיקלים.
במידת הצורך ניתן לשלב עם תרופות לשיכוך כאב ,במקרה זה המינונים יהיו
נמוכים משמעותית בהשוואה ללידה ללא המכשיר.
מסייע גם לכאבי הגב והתכווצויות הרחם טרום הלידה.
מסייע גם לכאבים בעת ההנקה לאחר הלידה בעת שהרחם חוזר לגודלו המקורי
מאפשר ניידות במהלך הלידה.
מאפשר ללדת בתנוחה הרצויה ליולדת ולאו דווקא בשכיבה.

המכשיר ניתן
להשכרה
החל מהשבוע
ה 36-של
ההריון

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

יולדת שמגיעה לבית
החולים כשהיא
מחוברת למכשיר
הפרפקט מאמא טנס
מגיעה בדרך כלל
רגועה יותר דבר העוזר
לזירוז הלידה בהשוואה
ליולדת המכווצת
מכאבים.
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טיפול בכ
אב

ת

ט

ל בב
יפו צקו

אלקטרודות

הידעת?

לשימוש במכשירי טנס ובמכשירי EMS

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

אפשר לשלב סוגים נוספים של אלקטרודות לשפר את אפקטיביות הטיפול.

מ
זרי ת דם

אלקטרודות שטח נדבקות בגדלים שונים:
ם

ח

קש
יזו רירי

 .1אלקטרודות 5x5
 .2אלקטרודות 5x10
 .3אלקטרודות קטנים לפנים  25 -מ"מ

שיכוך כאבים אורטופדיים

טיפול בפ
צע

1

2

אלקטרודות בד השזורות חוטי כסף לטיפול אופטימלי
ע"פ האזור הבעייתי
 .1אלקטרודת גב  -יעילה לשיכוך כאבי גב תחתון.
 .2אלקטרודת ברך  -מתאימה במיוחד לשיכוך כאבי אוסטאוארטריטיס ,פציעות
ספורט ,כאבים לאחר ניתוח וכאבים כרוניים אחרים.
 .3אלקטרודת כפפה  -מתאימה במיוחד לטיפול בארטריטיס ,תסמונת התעלה
הקרפלית ,תסמונת ריינו וכאבים כתוצאה מטראומה בכף היד.
 .4אלקטרודת גרב  -מתאימה במיוחד לשיכוך כאבים הנובעים מארטריטיס ,דורבן,
נוירופתיה סכרתית ,תסמונת ריינו ,כאבי טראומה וכאבים כרונים אחרים בכף
הרגל והקרסול.

1
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טיפול בכ
אב

ת

ט

ל בב
יפו צקו

מ
זרי ת דם

ריפוי דלקות שריר ,עצב ,מפרקים

טיפול בפ
צע

I-Cure

טיפול בכאבים ודלקות באמצעות לייזר רך
מכשיר המשלב  4מקורות אנרגיה (לייזר רך ,אור אדום ,אינפרה אדום ושדה מגנטי
סטטי) במטרה להגביר את היכולת הטבעית של הגוף לטפל בדלקות שלד ושריר.

הוכח מחקרית כי ה I-Cure-יעיל בטיפול באינדיקציות הבאות:
הפחתת דלקת
שיכוך כאבים
טיפול בדלקות מפרקים
סיוע בריפוי פצע
אין אונות
הפחתת סימפטומים של הרפס

אפטות בפה
פציאליס
דורבן
רגנרציה של תאי עצב
מגרנות וכאב ראש כרוני
פציעות ספורט

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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טיפול בכ
אב

ריפוי דלקות שריר ,עצב ,מפרקים

מ
זרי ת דם

ת

ט

ל בב
יפו צקו

סוניק סטים

אולטרסאונד טיפולי משולב טנס לטיפול
בכאבים ולהפחתת דלקות שלד ושריר
היתרונות בשימוש באולטרסאונד טיפולי:
מבצע חימום עמוק של הרקמה הפגועה
מבצע מיקרו עיסוי עמוק ברקמה המשפר את זרימת הדם לרקמה
מבצע קויטציה המעודדת סילוק חומרי הדלקת מהרקמה

טיפול באולטרסאונד יעיל במיוחד לטיפול ברקמות עשירות בקולגן כגון:
רצועות
גידים
קפסולות מפרקים
רקמות חיבור
רקמות צלקת
לסוניק סטים  6רמות אינטנסיביות להתאמה מיטבית לעומק המפרק המטופל.

לטיפול
פיזותרפי
אצלך בסלון

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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טיפול בכ
אב

ת

ט

ל בב
יפו צקו

אולטרסאונד נמוך עוצמה
מבית

מ
זרי ת דם

ריפוי דלקות שריר ,עצב ,מפרקים

טיפול בפ
צע

פיינשילד

לטיפול בכאבים ובדלקות שלד שריר לטיפול ביתי
דלקת ומתיחת גידים ושרירים
פציעות ספורט
התכווציות ופגיעה ברקמות רכות
כאבים הנובעים ממקור אורטופדי או עיצבי
קרע חלקי בגיד
כאבי פרקים
תסמונת התעלה הקרפלית
פגיעות בעקבות מחלת הסוכרת
כאב כתוצאה מ"צליפת שוט"
פיברומיאלגיה
תסמונת העצב המשולש – טריגימינאל נאורלגיה
ועוד.....

הוונדשילד

מתאים לטיפול בפצעים קשיי
ריפוי הן כרונים והן אקוטים.
הצלחה גדולה בטיפולים בפצעי
לחץ ובכיבים סוכרתיים
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הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

יורו שילד

למניעת זיהום בתעלת השתן
למשתמשי קטטר

טיפול בכ
אב

ריפוי דלקות שריר ,עצב ,מפרקים

מ
זרי ת דם

13

ת

ט

ל בב
יפו צקו

אמבט פרפין

לטיפול בכאבי מפרקים ולטיפוח קוסמטי של העור
שמן פרפין מקל מאוד על אנשים הסובלים ממחלות מפרקים ,מיובש קיצוני
בעור וכן מעור סדוק.
הפרפין החם גורם לחימום עמוק של האיזור המטופל שנשמר במשך זמן
ביעילות גבוהה .טיפול בפרפין גורם למראה בריא וחלק של העור.

טיפול יעיל
לידיים,
לרגליים
ולמרפקים

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

טיפול בלחץ דם גבוה

מ
זרי ת דם

RESPeRATE

דרך מוכחת מחקרית להורדת לחץ דם

רספירייט הוא מכשיר אלקטרוני נייד העוזר להירגע ,להוריד את לחץ הדם
באופן טבעי ,ולשפר את ההירדמות.
רספירייט פועל להרחבת כלי הדם בדיוק כפי שגורמים התרופות להורדת לחץ
דם ,רק שבמקום לעשות זאת באופן כימי ע"י תרופה ,רספירייט עושה זאת
באופן פיזיולוגי ע"י נשימה טיפולית.
הרספירייט מוגן בפטנט ומסוגל להביא את המשתמש בו לנשימה איטית
ועמוקה כזו שאי אפשר להגיע אליה באופן עצמאי .מנשימה רגילה של 12-18
פעמים בדקה ל 4-6פעמים בדקה ובתנאי שלא מופעל מאמץ.
רספירייט ( ,)RESPeRATEפתרון שמנצל טכנולוגיה על מנת להנגיש את שיטת
הנשימה הטיפולית באופן פשוט ויעיל הרספירייט הפך לטיפול הלא תרופתי
ביתר לחץ דם היחיד בעולם שזכה באישור ה FDA-האמריקאי והמלצת האגודה
האמריקאית למחלות לב (.)AHA

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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מ
זרי ת דם

לח ץ ד ם

נה ט
ש י ו בה

קלמיגיו  -הקלה במצבי
חרדה וסטרס נפשי
להרגעה מיידית באמצעות ביופידבק נשימתי

טיפול בחרדות והורדת סטרס

למי מתאים המכשיר?
למבקשים הקלה מיידית במצבי סטרס וחרדה
להרגעה לפני שינה
להרגעה לפני מבחנים
להרגעה במהלך הלידה

כיצד פועל המכשיר?
ביופידבק נשימתי
מאריך נשיפה
עושה שימוש בריחות מרגיעים
משך טיפול  3דקות

מה הייחוד שלו?
זמין קטן ונייד
עושה שימוש ב 4חושים בו זמנית :ריח ,ראיה ,שמיעה ,מישוש (רטט)

מה היתרון שלו על פני רק תרגול נשימה?
בעת החרדה יש לחץ וקשה לבצע תרגול לאורך זמן בניגוד לפיזיולוגית החרדה
שגורמת לקיצור נשיפה ולנשימה מהירה יותר

האם הוא עוזר גם במניעה או מטפל רק בעת התקף?
כן מחקרים מראים ששימוש של  3פעמים ביום מרחיק במידה משמעותית את
ההתקפים

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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טיפול בכ
אב

16

רצפת אגן -

לפיזיותרפיסטיים
יחידה מקצועית ניידת לשיקום וחיזוק רצפת האגן
באמצעות  2מכשירים ותוכנה ,ניתן לפתוח יחידה לשיקום וחיזוק רצפת אגן
במהירות ובעלות כדאית.
פריטון  -מכשיר ( EMGביופידבק):
פידבק הן ויזואלי והן קולי לשיפור היכולת הלימודית
מתחבר למגוון אלקטרודות פריפריאליות וכן אלקטרודות
פנימיות
קל ופשוט להפעלה
מאפשר שליטה על כל הפרמטרים הרלוונטיים
מאפשר להעריך את התקדמות המטופל ע״י סטטיסטיקה הניתנת בתום כל טיפול
טווח 0.2 :וואט עד  2000וואט.
*המערכת יעילה לטיפול בשילוב אלקטרודת שטח בכל סוגי השרירים לא רק של
ריצפת האגן.
פריקלם – מכשיר  EMSהכולל :TENS
מכשיר חדשני משולב סנסורי מוטורי לטיפול ברצפת אגן
מכשיר דיגיטלי ,נח וקל להפעלה
דו ערוצי
מתחבר לסוגים שונים של אלקטרודות
מכיל אפשרות תכנות ידנית
מכיל תוכניות מותאמות לבעיות השונות של שרירי רצפת האגן כגון:
בריחת שתן על רקע לחץ ,תכיפות ודחיפות וכן טיפול משולב לסובלים מאי שליטה
מעורבת או כאבים.

ניירוטרק – תוכנת מעקב:
תוכנת מעקב אחר ביצועי השריר.
מתממשקת עם מכשירי הפריטון והפריקלם.
מאפשרת שימוש במשחקים אטרקטיביים בדרגות קושי
שונות להנעמת זמן התירגול.
מאפשרת שליטה בפרמטרים שונים כגון :זמני עבודה או מנוחה
של השריר ,זמן גירוי השריר ,זמן שחרור וערכי שיא של זמני
עבודה או המנוחה של השריר.
תיקי מטופלים לשמירת היסטוריית האימונים .התוכנה מוגנת
בסיסמה המופקת לכל מטפל לשמירה על סודיות.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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יזו רירי

ן

פת
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בריחת שתן ושלפוחית רגיזה

טיפול בכ
אב
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קייגול KGOAL

המערכת החכמה בעולם לתרגול שרירי
ריצפת האגן
למה ?KGOAL
ביצוע תרגילי קיגל באמצעות  KGOALיעיל יותר מביצוע ללא מכשיר
מהסיבות הבאות:
מעניק לך ביטחון שאת עושה את התרגילים באופן נכון.
מאפשר לך משוב על תוצאות עבודתך ,באופן מדיד.
הופך את חווית התרגול ממשעממת לכייפית.
 KGOALמאפשר באמצעות אפליקציה חינמית ביופידבק אימון מונחה ,שילוב
של משחקים ומעקב אחר היסטוריית תרגולים ,את הכלי היעיל ביותר לתרגול
שרירי ריצפת האגן.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

 390נשים
שהשתמשו בקייגול למשך
 6שבועות שיפרו את ניקוד
התירגול באופן הבא:
(-)+28%חוזק השריר
(-)+72%סיבולת השריר
(-)+17%שליטה על השריר

ם

ח

קש
יזו רירי

ן

פת
ריצ האג

בריחת שתן ושלפוחית רגיזה

טיפול בכ
אב

 - I EASEביופידבק
לאימון וחיזוק רצפת האגן

 I EASEביופידבק – לאימון וחיזוק שרירי ריצפת האגן.
ביופידבק פנאומטי (פועל על לחץ אויר) מתאים את עצמו לגוף.

למי מתאים השימוש במכשיר?
מניעה וטיפול בבריחת שתן
שיפור התפקוד וההנאה המינית

יתרונות:
נותן הנחיות קוליות וכן באמצעות אייקונים על הצג.
יוצר תכנית תירגול יעילה מותאמת אישית על סמך מדידת מבחן שמבצע
לפני התרגול.
מאפשר תרגול בשכיבה ,ישיבה ,ועמידה.
בסוף התרגול מתקבלת תוצאה מספרית לרמת חוזק השריר.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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בריחת שתן ושלפוחית רגיזה

טיפול בכ
אב

היי-טאצ׳

גירוי חשמלי לשיקום וחיזוק שרירי ריצפת האגן
היי טאצ׳ מומלץ ע"י רופאים ומבטיח בריאות נשית במשך שנים רבות :עוזר למנוע
ולעצור בריחת שתן ,צניחת רחם ,נרתיק ,שלפוחית השתן ,לשפר את יחסי המין,
למנוע ניתוחים וטיפולים פולשניים.
המכשיר החדשני היי טאצ׳ מציע פתרון מושלם לכל אישה שרוצה לשקם את
הנזקים של ההיריון והלידה או למנוע החלשות שרירי רצפת האגן בגיל המעבר
השימוש במכשיר קל להפעלה וידידותי למשתמש
זמן הטיפול אורך דקות ספורות בלבד
הוכח מדעית כמטפל בבריחת שתן וצניחת איברי האגן
המכשיר מחזיר את חוזק השריר והשליטה על הסוגרים
מכשיר קטן ,ניתן לקחת בתיק לכל מקום
ללא תופעות לוואי ,ללא כאבים וללא מאמץ
תוצאות מהירות!

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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בריחת שתן ושלפוחית רגיזה

טיפול בכ
אב

פריפורם – אלקטרודה וגינאלית שזכתה בפרס עיצוב
המוצר מבחינה ארגונומית .ניתנת לשימוש בשכיבה,
עמידה ובישיבה.
הפריפורם בא עם תוספת של מקל .educator
תוספת זו מאפשרת שימוש בפריפורם גם כביופידבק
בסיסי .דבר המשפר את האפשרויות העומדות בפני
הפיזיותרפיסטית והמטופלת בתרגול הבסיסי.
ליברטי  -אלקטרודה וגינאלית המכונה גם אלקטרודת
טמפון.

אנאפורם  -אלקטרודה אנאלית סטנדרטית.

אלקטרודה אנאלית /וגינאלית  -דקה במיוחד לטיפול
במצבים שיש צורך באלקטרודה דקה.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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סט הכולל:
 2קונוסים בגודל שונה.
 4משקולות בגדלים שונים.

בריחת שתן ושלפוחית רגיזה

טיפול בכ
אב

המטרה להחזיק  20דקות טיפול את הקונוס שבתוכו
המשקולות .מתחילים בקונוס הגדול הקל יותר וממשיכים
בקונוס הקטן שקשה יותר להחזיקו במקביל עם העלייה
במשקל המשקולות שמכניסים לקונוס.
מתאים אך ורק לחיזוק שרירי ריצפת האגן במצבים קלים.

מרחיבי נרתיק
סט של  4מרחיבים לשיפור גמישות הנרתיק והתפקוד המיני.

למי מתאים?

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

21

לנשים הסובלות מכאבים בעת קיום יחסים.
לנשים הסובלות מווגיניזמוס בין אם על רקע נפשי ובין עם
על רקע פיזי.
לנשים הסובלות מעווית ,ביאה מכאיבה או לאחר לידה
למניעת הידבקויות (איחוי רקמות רכות) בתוך הנרתיק לאחר
כריתת רחם או הקרנות.
המרחיבים עשויים מפלסטיק הניתן לחיטוי ולעיקור.
הסט כולל  4גדלים 46 ,38 ,31 ,26 :מ"מ.

כאבי מחזור

טיפול בכ
אב

OVA+

עכשיו הזמן לשים סוף לכאבי המחזור
מכשיר חדשני קטן ודיסקרטי המקל משמעותית את כאבי המחזור ומשפר מיידית
את איכות חייך

מה תרגישי בשימוש עם ?OVA+

תרגישי רטטים נעימים בבטן התחתונה שירגיעו את הכאבים

מה היתרונות השימוש ב?OVA+ -

דיסקרטי זעיר קל לנשיאה
בטוח לשימוש לא פולשני
אין תופעות לוואי של ישנוניות וסחרחורות הנפוצות בשימוש
עם תרופות להקלה על כאבי מחזור
אין סכנת התמכרות

למי מתאים השימוש ב?OVA+ -

לסובלות מכאבי מחזור (דיסמנוריאה)
לסובלות מאנדומטריוזיס
לסובלות משרירנים ודלקות באגן

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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קוסמטיקה וביוטי

יו

ה

פי ואסת
טיק

ניואה NEWA -

מכשיר למיצוק העור  -אנטי איגיינג לעור הפנים
 NEWAמכשיר מקצועי הפועל באופן לא חודרני באמצעות טכנולוגיית ה.3DEEP-
הטכנולוגיה הייחודית משפרת את ייצור הקולגן .קולגן הוא חומר טבעי שמיוצר
בגוף ואחראי על החלקת העור ומיצוקו.
טיפול ממוצע בין  10ל 20 -דקות ,העור יראה חלק יותר ומוצק יותר כבר
מהטיפול הראשון.
השימוש ב NEWA -אינו פולשני ואינו כואב.
בשימוש ב NEWA -חשים חמימות נעימה באזור המטופל.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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פרפקט ביוטי

חיזוק שרירי הבטן ,הפנים ,הזרועות ,הירכיים,
החזה והישבן
יתרונות המכשיר:
גוף המכשיר קטן ומגניב ,קל להפעלה.
פועל על סוללות ,כך שאפשר לקחת אותו
לכל מקום ולשפר את היופי שלך תמיד.
צג דיגיטלי גדול וברור.
מגוון תכניות לאזורי הגוף השונים לחיטוב כל הגוף.
טכנולוגיית אנטי אייג'ינג.

הידעת?

לטיפול ב:
חיזוק שרירים
העלמת קמטים
שמירה על יופי

מומלץ גם ל:
אנשים שקשה להם להתמיד בחדר כושר.
אנשים עם לו"ז יומי צפוף.
אנשים שיודעים שהם צריכים לחטב יותר את הגוף.

24

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

קוסמטיקה וביוטי

יו

ה

פי ואסת
טיק

לד פוטותרפי

(אדום או משולב אדום כחול)
הלד הכחול
מיועד לטיפול באקנה ובפצעים מזוהמים
מכשיר ידידותי וקל לתפעול המשחרר אור כחול אנטיספטי
הקוטל את הפרזיטים היושבים על העור וגורמים להחמרת
האקנה .השימוש בלד כחול גם יעיל לטיפול בכיבים או פצעים
מזוהמים אחרים .שילוב של אור כחול עם אור אדום גם יקטול
את הפרזיטים וגם יעורר שיקום ובנייה של הרקמה הפצועה.

הלד האדום
מיועד לטיפול בעור מזדקן או בעור פגוע כתוצאה
מפצעים  ,כוויות ועוד...
מכשיר לד אדום מעורר שיקום ובנייה של העור למטרות אנטי
אייג'ינג של העור וכן לשיקום עור פגוע כמו במקרה אקנה או
בפצעים קשיי ריפוי .
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פוסטור מדיק -
משפר היציבה שלך

POSTURE MEDIC

פוסטור מדיק  -ישפר את היציבה שלך ויחזק את שרירי הגב
ושרירי הליבה שלך.
יציבה טובה מפחיתה כאבים ומשפרת את בריאות הכללית.

מומלץ לשימוש בזמן:
ישיבה ארוכה מול מחשב
נהיגה ארוכה
אימון הליכה (למניעת לחץ עם חוליות הגב התחתון והכתפיים).

משפר
משמעותית
מצב של סובלים
מעקמת או גב
כפוף

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

אחרי

לפני

התאימו את המידה הנכונה בהתאם לטבלה:
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נ
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ביונט

טיפול בנזלת אלרגית
הוכח מדעית כמתאים לטיפול הן באלרגיה עונתית והן באלרגיה כרונית.
הביונט מבצע טיפול פוטותרפי באמצעות פס צר של האור האדום nm 630
ברמה הנמוכה (".)"LNB
האור האדום המופק מהמכשיר פועל ברמה הביולוגית על הקלת הסימפטומים
של הנזלת האלרגית .האור האדום גורם לשחרור מולקולות אשר משפרות את
זרימת הדם ומסלקת את החומרים הדלקתיים והאלרגניים.

יתרונות הביונט:
ללא תרופות
ללא תופעות לוואי
זהה ביעילותו לאנטיהיסטמיניים

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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מ
זרי ת דם

פטרת ציפורניים

טיפול בפ
צע

קיור אקס

פריצת דרך טכנולוגית לטיפול בפטרת הציפורניים
בלייזר רך משולב אור כחול
יתרונות הקיור-אקס:
תוצאות ניתן לראות בטיפול בין  3חודשים לשנה
כל טיפול עורך  7דקות בלבד לציפורן
הקיור-אקס בטוח לשימוש ללא תופעות לוואי
לא מחייב בדיקות חודשיות לכבד כפי שמקובל לבצע בטיפול התרופתי
ה"-קיור אקס" פותח על בסיס מחקרים שנעשו בתחום הפוטותרפיה ובריאות הציפורן
ונמצא יעיל ביותר .במחקר שנעשה ע"י פרופ' שמר ,דרמטולוג מבי"ח תל-השומר,
מוביל הדעה בתחום הפטרת ,התקבלו הנתונים הבאים :אצל  81.39%מהמטופלים חל
שיפור תוך חצי שנה.

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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מ
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מגינים מתחממים

 - Pekathermמגנים אינטגרליים עם סוללה
נטענת לשמירה על טמפרטורה קבועה לאורך זמן
מגיני המפרקים הייחודיים שלנו פותחו בשיתוף עם פיזיותרפיסטים מומחים ,והם
מהווים את הפיתרון המיטבי לטיפול בכאבי מפרקים באמצעות חום (תרמו-תרפיה).
המגינים מיועדים למפרקי גוף הבאים :צוואר ,כתף ,מרפק ,כף יד ,גב תחתון וקרסול.

יתרונות השימוש במגינים מתחממים:
מיקוד החום בנקודות האפקטיביות ביותר לחימום
שליטה על הטמפרטורה ומניעת כוויות
תנועה ופעילות ללא מגבלה במשך זמן הטיפול
משך הטיפול עצמו כ 30-דקות .לאחר הטיפול החום נשמר לפרק זמן ממושך

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה

ה

פוריות

תוספי תזונ

פורימור

תכשיר לשיפור איכות הזרע
פורימור תכשיר שפותח ע"י מומחים בהתבסס על תוצאות מחקרים שנעשו בעולם
במטרה לשפר את איכות הזרע .

הפורימור יעיל ל:
העלאה בריכוז הזרע
שיפור תנועתיות הזרע
שיפור מורפולוגיה (צורה) של הזרע
שמירה על שלימות ה DNA -של הזרע
מניעת נזקי רדיקלים חופשיים לזרע כתוצאה מ -קרינה ,מזון מתועש ,זיהום אוויר
ועוד...
יצירת הזרע באשכים אורכת כשלושה חודשים ולכן מומלץ להשתמש בפורימור
לפחות שלושה חודשים לקבלת האפקט הנדרש.

מחקרים מראים
ששימוש ברכיבי
הפורימור משפר את
הסיכוי להרות ומקטין
את הסכנה להפלות
ולמומים

הידעת?

ללקוח חוזר יש
הטבה לרכישה
הבאה
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 - Gymstickג'ימסטיק
אביזר כושר לאימון פונקציונאלי
ולחיזוק כל שרירי הגוף

ג׳ימסטיק הוא כלי אימוני התנגדות פונקציונלי המספק התנגדות כמעט
לכל כיוון ובכל תנוחה .כל תרגיל ישפר את כוח הליבה שלך ,איזון ,יציבה,
קואורדינציה ,כוח שרירים וסיבולת .זהו אימון גוף שלם .הג'ימסטיק המקורי זמין
בחמש רמות התנגדות שונות שנעו בין  1-30ק"ג .
הג׳ימסטיק אידיאלי לאימון לכל הגילאים מצעירים ועד קשישים מחולי שיקום
ועד לספורטאים ברמה העולמית ,החל מרמה של מתחילים ועד מקצוענים.
מקל פיברגלס דו חלקי עם מנגנון נעילה קל ומהיר ,אורך מורכב  130ס"מ  /אורך
פירוק  75ס"מ.

31

ברג ,ביולוגית ,מנ
כ״ל
ינ

דו
רית
גר

לקוחות יקרים שלי ,
אתם חשובים לי ,בריאותכם חשובה לי ,לכן הכנתי לכם המון תכנים וטיפים איך
לשמור על הבריאות ,למנוע מחלות ולהישאר צעירים ויפים כמה שאפשר.
מזמינה אתכם:
להירשם לבלוג שלי באתרmdspharm.co.il/dorit-grinberg :

לסמן לייק (

) בעמוד הפייסבוק בריאות אונליין כדי להישאר מעודכנים

בקרו באתרmdspharm.co.il :

מלאו את הטופס בעמוד  3ולקבל מידע רלוונטי לבעייה שלכם.

