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Częste oddawanie moczu
Bolesne oddawanie moczu
Piasek w moczu
Zapalenie pęcherza moczowego
Zapalenie nerek
Grzybice, stany zapalne narządów płciowych
Problemy z prostatą
Zaburzenia potencji
Bóle menstruacyjne
Torbiel, cysta jajnika
Mięśniaki macicy
Nadżerka
Endometrioza
Inne (jakie)

�

Swędzenie (gdzie)
.............................................................................................

�

(AZS) Atopowe zapalenie skóry
.............................................................................................

�

Wysypka (gdzie, jaki ma charakter)
.............................................................................................
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Trądzik
Łojotok
Nadmierna potliwość
Pocenie rąk i stóp
Grzybica stóp/paznokci
Owrzodzenia/odleżyny
Brodawki/kurzajki
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Kaszel
Zaburzenia oddychania
Torbiele w piersiach
Zaburzenia napięcia mięśniowego
Drżenia kończyn
Zaburzenia słuchu
Zaburzenia równowagi
Obniżona odporność
Zaburzenia płodności/bezpłodność
Martwe zęby
Zepsute zęby
Amalgamat
Leczenie kanałowe zębów (Standardowe/pod mikroskopem)

Przebyte szczepienia:
........................................................................................................
Przebyte operacje:
........................................................................................................
Choroby współistniejące/przewlekłe:
........................................................................................................
Czy posiadasz w domu zwierzęta (jakie? psy, koty itd.)
........................................................................................................
Zażywane leki i suplementy:
........................................................................................................
Czy często byłeś/aś leczony/a antybiotykami? (kiedy ostatnio)
........................................................................................................
Czy często byłeś/aś leczony/a sterydami? (kiedy ostatnio)
........................................................................................................
Zawód wykonywany:
........................................................................................................
Które z opisanych dolegliwości są dla Pana/Pani najbardziej
dokuczliwe? ...............................................................................

Nietolerancje pokarmowe (laktoza,fruktoza)
Celiakia
Alergia (jeśli występuje zaznaczyć jaki rodzaj)
Alergia pokarmowa
Alergia kontaktowa
Alergia wziewna
Uczulenie na jad
Choroby oczu (jeśli występują to jakie są dolegliwości?)
.............................................................................................

ul. Kosmonautów 210A
54-042 Wrocław
Rejestracja pod nr 71/ 349 15 20
lub 71/ 354 26 41

Celem najdokładniejszego zbadania przyczyn choroby polecamy:
Pakiet podstawowy zwykły, w skład którego wchodzi Vega-test, Fscan, Brt, w cenie 449zł
Pakiet specjalny rozszerzony:Vega-test, Fscan, Brt, badanie krwi metodą BICOM (pakiet 3), w cenie 599 zł

Informacje o badaniach zawartych w pakietach:
Vega test – badanie oparte na metodach diagnostyki elektroakupunkturowej wg R.Volla i
bioelektronicznej diagnozy funkcjonalnej wg W.Schmidta i H.Plauma. Podczas badania wyszukuje się jeden
punkt biologicznie aktywny na palcach dłoni, przez który za pomocą aktywnej elektrody, wprowadza się
do organizmy określone wibracje, czekając na ich rezonans. W trakcie jednego badania można precyzyjnie
uzyskać pełną informację o pracy wszystkich układów i narządów, a przede wszystkich odszukać patogeny:
pasożyty, grzyby, wirusy, bakterie. Metoda ta jest nieinwazyjna, bezbolesna i nie ma skutków ubocznych.
BRT – biorezonansowe badanie sprawdzające przepływy, umożliwiające odczytywanie poziomu
odnajdywanie blokad, co pozwala na określenie wydajności poszczególnych narządów.

Alergie, uczulenia, nietolerancje:
�
�
�
�
�
�
�
�

Zapraszamy na badania stacjonarne wykonywane
w siedzibie Poradni Hipokratesa

Czy chcesz nam zadac pytania?
........................................................................................................
........................................................................................................

Wypełniaja tylko kobiety
Czy jesteś w ciąży?

i

Fscan – badanie oparte na biorezonansie częstotliwościowym. Poprzez czynną elektrodę wprowadza się
częstotliwości biorezonansowe w celu otrzymania biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od pacjenta,
co pozwala na uzyskanie wszystkich częstotliwości zakłócające funkcjonowanie organizmu (częstotliwości
patologiczne). Częstotliwości te można porównać z tabelami częstotliwości dr Huldy Clark (“Kuracja Życia”),
mogą służyć jako podstawa do późniejszej terapii usuwania patogenów z organizmu za pomocą
urządzenia Fscan MiniDevice.

.........................................................................................................

BICOM – biorezonansowe badanie krwi (pobranej np. z palca). Próbkę krwi poddaje się częstotliwościom
poszczególnych patogenów i obserwuje, przy którym wyemitowany zostanie rezonans, co świadczy o
obecności danego patogenu w organizmie. W pakiecie rozszerzonym wykonywany jest pakiet 3-patogeny.

Data i podpis ..............................................................................

Pozdrawiamy, PORADNIA HIPOKRATESA

Tak

Nie

Poradnia Hipokratesa Tomasz Tomczak
Ul. Kosmonautów 210A
54-042 Wrocław
PKO BP 54 1020 5242 0000 2002 0330 7386
Kod SWIFT BPKOPLPW (potrzebny do przelewów zagranicznych)
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby badanej + wybrany pakiet
Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres mailowy:
poradniahipokrates@vp.pl

