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AkAdemiA medycyny estetycznej 

W
spół�cze�sna�me�dy�cy�na�daw�no� już�prze�sta�ła�po�strze�-

gać� czło�wie�ka� ja�ko� ca�łość� i kon�cen�tru�je� się� ra�czej

na po�szcze�gól�nych�jed�nost�kach�cho�ro�bo�wych,�ofe�ru�-

jąc�głów�nie�le�cze�nie�ob�ja�wo�we.�Bar�dzo�nie�wie�lu�współ�cze�snych

le�ka�rzy� po�szu�ku�je� praw�dzi�wej� pra�przy�czy�ny� ne�ga�tyw�nych

symp�to�mów,�bio�rąc�pod uwa�gę�in�ne�niż�ob�ję�te�da�ną�spe�cja�li�za�-

cją� cho�ro�by� współ�ist�nie�ją�ce.� Te�ra�pia� fe�no�ty�po�wa� to� uni�kal�na

kom�bi�na�cja� po�wią�za�nych� ze� so�bą� dzia�łań� dia�gno�stycz�nych,

kon�sul�ta�cyj�nych�i za�bie�go�wych,�któ�re�uzu�peł�nia�jąc�się�wza�jem�-

nie,� skła�da�ją� się� na sper�so�na�li�zo�wa�ne� po�dej�ście,� sto�so�wa�ne

w Pol�sce�wy�łącz�nie�w kli�ni�kach CM�VI�MED,�a na świe�cie�je�dy�nie

w naj�no�wo�cze�śniej�szych�ośrod�kach�me�dycz�nych.

Wszyst kie mu wi nien jest stan za pal ny
Nie�wie�le�osób�zda�je�so�bie�spra�wę,�że�przed�wcze�sne�sta�rze�nie

się,�chro�nicz�ne�zmę�cze�nie,�mi�gre�ny,�ob�ni�żo�ne�li�bi�do�oraz�cho�-

ro�by�ser�co�wo�-na�czy�nio�we,�cu�krzy�ca,�cho�ro�by�skó�ry�czy�no�wo�-

two�ry�ma�ją�naj�czę�ściej� tę�sa�mą�przy�czy�nę.�Są�one�skut�kiem

prze�wle�kłe�go�sta�nu�za�pal�ne�go,�wy�wo�ła�ne�go�przez�róż�ne�czyn�-

ni�ki�śro�do�wi�sko�we,�wśród�któ�rych�na pierw�sze�miej�sce�wy�su�-

wa�ją�się�czyn�ni�ki�po�kar�mo�we,�od�po�wie�dzial�ne�za nie�po�żą�da�-

ne�re�ak�cje�na je�dze�nie�i ku�mu�lo�wa�nie�tok�sycz�nych�sub�stan�cji

w or�ga�ni�zmie.�Aby�po�zbyć�się�cho�rób� i do�le�gli�wo�ści,�za�cho�-

wać�mło�dy�wy�gląd,�wi�tal�ność,�kon�dy�cję�fi�zycz�ną�trze�ba�usu�-

nąć�przy�czy�ny�te�go�sta�nu,�a sper�so�na�li�zo�wa�na�me�dy�cy�na�ży�-

wie�nio�wa�w po�łą�cze�niu�z za�bie�ga�mi�me�dy�cy�ny�fi�zy�kal�nej�i de�-

tok�sy�ka�cją�– wszyst�ko�na po�zio�mie�ko�mór�ko�wym�– jest�w tym

przy�pad�ku�le�kiem�na ca�łe�zło.�

Wła�śnie�na wal�ce�z prze�wle�kłym�sta�nem�za�pal�nym�kon�cen�tru�-

je�się�opra�co�wa�na�przez�spe�cja�li�stów CM�VI�MED�sper�so�na�li�-

zo�wa�na�te�ra�pia�fe�no�ty�po�wa.�To�je�dy�ny�kom�plek�so�wy�pro�gram

pro�fi�lak�ty�ki�i wspo�ma�ga�nia�le�cze�nia�cho�rób�prze�wle�kłych,�któ�-

ry�po�strze�ga�ludz�ki�or�ga�nizm�ho�li�stycz�nie,�uwzględ�nia�jąc�w le�-

cze�niu�czyn�ni�ki�śro�do�wi�sko�we,�w tym�głów�nie�die�te�tycz�ne.�

Pod�sta�wo�we� za�ło�że�nie� te�ra�pii� fe�no�ty�po�wej,� od�róż�nia�ją�ce� ją

od in�nych�sto�so�wa�nych�w me�dy�cy�nie,�to�prze�ko�na�nie,�że�każ�-

dy�czło�wiek�jest�in�ny,�a o je�go�uni�kal�no�ści�de�cy�du�je�nie�tyl�ko

spe�cy�ficz�ny� gar�ni�tur� ge�ne�tycz�ny,� ale� tak�że� uwa�run�ko�wa�nia

śro�do�wi�sko�we,�okre�śla�ją�ce�je�go�spe�cy�ficz�ny�fe�no�typ,�czy�li�uni�-

kal�ny�ze�spół�mor�fo�lo�gicz�nych,�ana�to�micz�nych,�fi�zjo�lo�gicz�nych

i bio�che�micz�nych�cech�or�ga�ni�zmu.�Wła�śnie� ta�spe�cy�fi�ka�ma

de�cy�du�ją�ce� zna�cze�nie� przy do�bo�rze� środ�ków� sto�so�wa�nych

w le�cze�niu.

Czte ry kro ki do zdro wia
Punk�tem�wyj�ścia�do te�ra�pii� jest�dia�gno�sty�ka,�a jej�pod�sta�wą

jest�in�dy�wi�du�al�ny�test�Kod�Me�ta�bo�licz�ny,�któ�ry�jest�ba�da�niem

opóź�nio�nej�aler�gii�po�kar�mo�wej.�Ba�da�on�re�ak�cje�ko�mó�rek�krwi

na po�ten�cjal�ne�aler�ge�ny�za�war�te�w róż�nych�pro�duk�tach�spo�-

żyw�czych� i po�zwa�la�zi�den�ty�fi�ko�wać� te,�któ�re�wy�wo�łu�ją�opóź�-

nio�ną�aler�gię�po�kar�mo�wą.

Po dia�gno�sty�ce�przy�cho�dzi�czas�na die�tę�eli�mi�na�cyj�no�-ro�ta�cyj�-

ną,� któ�ra�po�mo�że�usu�nąć� z ja�dło�spi�su� czyn�ni�ki� po�kar�mo�we

wy�wo�łu�ją�ce�nie�po�żą�da�ne� re�ak�cje.�Wszyst�ko�zgod�nie�z prze�-

sła�niem�Hi�po�kra�te�sa,�któ�ry�mó�wił:�„Me�dy�cy�na�przy�szło�ści�bę�-

dzie�wy�ko�rzy�sty�wać�po�ży�wie�nie�ja�ko�le�kar�stwo”.�In�dy�wi�du�al�ny
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zbi�lan�so�wa�ny� pro�gram� die�te�tycz�ny� spra�wia,� że� ko�-

mór�ki�or�ga�ni�zmu�dzia�ła�ją�pra�wi�dło�wo,�po�nie�waż�za�-

pew�nio�na�jest�wła�ści�wa�po�daż�tle�nu,�skład�ni�ków�od�-

żyw�czych,�ami�no�kwa�sów,�wi�ta�min�i mi�kro�ele�men�tów.�

Bez�względ�nie�ko�niecz�ne�jest�rów�nież�cią�głe�usu�wa�nie

pro�duk�tów�me�ta�bo�li�zmu�ko�mór�ko�we�go�–�tu�bez�sys�-

te�ma�tycz�nej�de�tok�sy�ka�cji�się�nie�obej�dzie.�Do�sko�na�łe

re�zul�ta�ty�da�je�pod tym�wzglę�dem�za�bieg�hy�dro�ko�lo�-

no�te�ra�pii,� któ�ry� po�zwa�la� usu�nąć� na�gro�ma�dzo�ne

w prze�wo�dzie� po�kar�mo�wym� grzy�by,� pa�so�ży�ty,� tok�-

sycz�ne� sub�stan�cje� czy� ka�mie�nie� żół�cio�we� i ka�ło�we.

Dzi�siaj,�kie�dy�ży�je�my�w śro�do�wi�sku�znacz�nie�bar�dziej

ska�żo�nym�cy�wi�li�za�cją,� or�ga�nizm�czło�wie�ka�nie� ra�dzi

so�bie�już�tak�spraw�nie�z ewa�ku�acją�tok�syn�z or�ga�ni�-

zmu.� Gdy�by� by�ło� ina�czej� le�ki� prze�czysz�cza�ją�ce� nie

by�ły�by�jed�ny�mi�z naj�le�piej�sprze�da�ją�cych�się�w ap�te�-

kach.�Nie�no�to�wa�no�by�co�raz�więk�szej� ilo�ści� no�wo�-

two�rów�je�li�ta�i wie�lu�in�nych�cho�rób�prze�wo�du�po�kar�-

mo�we�go.�Nie�by�ło�by�po�trze�by�prze�pro�wa�dza�nia� tak

wie�lu�ope�ra�cji�usu�wa�nia�wy�rost�ka�ro�bacz�ko�we�go�czy

pę�che�rzy�ka�żół�cio�we�go.�

Oczysz�cze�nie�or�ga�ni�zmu�z tok�syn,�do�tle�nie�nie�i od�ży�wie�nie�go

na po�zio�mie�ko�mór�ko�wym�umoż�li�wia�sze�reg�za�bie�gów�me�dy�-

cy�ny�fi�zy�kal�nej,�a wśród�nich:�tle�no�te�ra�pia�hi�per�ba�rycz�na,�któ�-

ra�ośmio�krot�nie�zwięk�sza� licz�bę�ko�mó�rek�ma�cie�rzy�stych�do�-

star�cza�jąc�tlen�wszę�dzie�tam,�gdzie�nor�mal�nie�nie�miał�by�on

szans�tra�fić.�Za�bieg�Va�cu�Io�no,�pod�czas�któ�re�go� na prze�mian

do�dat�nie�i ujem�ne�ci�śnie�nie�wpły�wa�tu�na sty�mu�la�cję�prze�pły�-

wu�krwi�i lim�fy,�wspo�ma�ga�oczysz�cze�nie�i od�ży�wie�nie�ko�mó�rek.

W trak�cie�za�bie�gu�po�da�wa�ne�jest�też�(za po�śred�nic�twem�in�ha�-

la�to�ra)�ujem�nie�zjo�ni�zo�wa�ne�po�wie�trze,�dzię�ki�cze�mu�na�stę�pu�-

je�znacz�ne�zwięk�sze�nie�do�wo�zu�tle�nu�do ko�mó�rek�i tka�nek.�Se�-

ria�za�bie�gów�mo�de�lu�je�i ko�ry�gu�je�syl�wet�kę�w dol�nych�par�tiach

cia�ła,�re�du�ku�jąc�ob�wód�ud,�bio�der�i brzu�cha.�Bal�ne�ote�ra�pia�za�-

pew�nia�na�to�miast�po�łą�cze�nie�naj�no�wo�cze�śniej�szej�sau�ny,�ma�-

sa�żu�i dre�na�żu�lim�fa�tycz�ne�go,�aro�ma�- i ko�lo�ro�te�ra�pii�oraz�pe�-

elin�gu�pod�czas�jed�ne�go�za�bie�gu!�Sty�mu�la�cja�en�do�der�micz�na

wy�ko�rzy�stu�jąc� spe�cjal�ne� gło�wi�ce,� uspraw�nia� funk�cje� skó�ry

i tkan�ki�pod�skór�nej�oraz�po�wierzch�nio�we�go�ukła�du�lim�fa�tycz�-

ne�go.�Jest�to�zna�ko�mi�te�uzu�peł�nie�nie�dla�osób,�któ�re�pra�gną

w bez�bo�le�sny�spo�sób,�ujędr�nić�i za�gę�ścić�skó�rę,� trwa�le�zli�kwi�-

do�wać�cel�lu�lit�i wy�mo�de�lo�wać�syl�wet�kę.

Dzisiaj, aby zachować zdrowie
do późnej starości, nie wystarczy już

zwykły pakiet opieki medycznej
i badań profilaktycznych. 
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Bądź jak gwiaz da!
Te�ra�pia�fe�no�ty�po�wa�cha�rak�te�ry�zu�je�się�nie�osią�gal�ną�gdzie�in�-

dziej�w Pol�sce 98%�sku�tecz�no�ścią�w za�kre�sie�od�chu�dza�nia,

nie�zwy�kłą�szyb�ko�ścią�od�dzia�ły�wa�nia�(do 20 kg�w 3�mie�sią�ce)

i trwa�ło�ścią�uzy�ska�nych�efek�tów,�któ�re�moż�na�za�ob�ser�wo�wać

w zdu�mie�wa�ją�cych�me�ta�mor�fo�zach�wie�lu�lu�dzi�show�biz�ne�su

i po�li�ty�ki.�Nie�bez�po�wo�du�sta�ły�mi�by�wal�ca�mi�VI�ME�DU�sta�ły�się

ta�kie�oso�by,�jak�An�drzej�Mlecz�ko,�czy�Mag�da�Umer,�któ�ra�po�-

zby�ła�się�pra�wie 20 kg�i nie�roz�sta�je�się�z prze�świad�cze�niem,

że:�„Aby�w wie�ku,�w ja�kim�je�stem�jesz�cze�tro�chę�po�żyć,�mu�szę

za�cząć�wresz�cie�my�śleć�o zdro�wiu.�Dla�te�go�dbam�o sie�bie.”�

Z te�ra�pii�sko�rzy�stał�rów�nież�Pre�zy�dent�Alek�san�der�Kwa�śniew�-

ski�z żo�ną�Jo�lan�tą�Kwa�śniew�ską.

Wiek�bio�lo�gicz�ny�pa�cjen�tów�ob�ni�ża�się�o kil�ka�do kil�ku�na�stu�lat,

a szan�se�na dłu�gie�ży�cie�w zdro�wiu�zwięk�sza�ją�się�o co�naj�-

mniej 10� lat,�dla�te�go� ta�cy�pa�cjen�ci,� jak�Mał�go�rza�ta�Po�toc�ka,

Piotr�Ru�bik,�czy�Do�ro�ta�Rab�czew�ska�sta�ją�się�ży�wą� re�kla�mą

pro�mie�niu�ją�ce�go�na ze�wnątrz�pięk�na,�któ�re�tak�na�praw�dę�jest

za�le�d�wie� skraw�kiem� suk�ce�su,� ja�ki� pod okiem�pro�fe�sjo�nal�nej

po�mo�cy�spe�cja�li�stów CM�VI�MED�uda�je�się�osią�gnąć�na�szym

pa�cjen�tom.

Oddział w Warszawie

02-705�Warszawa,�ul.�Czerniowiecka�9

Tel.�22�409�19�06

e-mail:warszawa@vimed.pl

Oddział w Krakowie

30-701�Kraków,�ul.�Zabłocie�25

tel.�12�445�31�15

e-mail:krakow@vimed.pl

Poprawa wyników badań. Dane z dokumentacji medycznej pacjentów.

Etapy Terapii Fenotypowej


