
Sanatorium Europa zahájilo provoz 1. kvìtna 2007 s na-
bídkou léèebnì omlazovacích, estetických a diagnostic-
ko léèebných programù, týmem zkušených odborníkù a 
nejmodernìjší pøístrojovou základnou. Ve stejném du-
chu a za neustálé snahy o rozvoj nabízených služeb v 
souladu s nejmodernìjšími smìry v péèi o zdraví a krásu
funguje i dnes. Naším cílem je komplexní péèe o ženy 
a muže všech vìkových kategorií, kteøí pro zlepšení a 
udržení svého zdraví, krásy nebo úèinný relax hledají 
kvalitu a individuální pøístup. 

Nabízíme též možnost zakoupení dárkových poukazù do
našeho sanatoria. Je vhodný pro každého. Poukaz vysta-
víme na Vámi vybrané služby, nebo ve Vámi zvolené 
hodnotì. Mùžete vybírat z lékaøských, zkrášlovacích èi 
relaxaèních služeb, nebo ze sortimentu zboží z naší pro-
dejny. Pøípadnì je možné vypsat poukaz na vámi zvole-
nou finanèní èástku, za kterou si majitel poukazu sám 
zvolí z nabídky služeb.

Jana Soukupová

Jednou z novoroèních novinek Sanatoria Europa je naše
partnerství s Klubem pevného zdraví VZP ÈR. Do této 
spolupráce vstupujeme s 10% slevou pro všechny èleny
KPZ na služby Sanatoria Europa uvedené v katalogu 
KPZ VZP ÈR. Dále si dovolujeme upozornit klienty 
Sanatoria Europa na výhody pro pojištìnce VZP ÈR z 
programu finanèních pøíspìvkù, které mohou uplatnit i 
po èerpání pøíslušné služby v ordinacích Sanatoria Eu-
ropa:

Nabízíme lékaøské služby vèetnì estetické medicíny, 
kosmetické služby, zdravotní, relaxaèní a lymfatické 
masáže, thajské masáže, masáže lávovými kameny, kou-
pele, tìlové zábaly, manikúru a pedikúru, pøístrojové 
hubnutí, ale napø. také služby psychologa. 

Sanatorium Europa, Pod Doubravkou 13, Teplice. 
Tel.: 603 501 306, 417 532 672, 

e-mail: info@sanatoriumeuropa.eu 

Nejmodernìjší metody kompletního FLEBOLOGICKÉ-
HO (žilního) vyšetøení a následné terapie (sklerotizace)
dopomohou nohám zbavit se nevzhledných žil.

- pøíspìvek až 500 Kè na vyšetøení kožních znamének 
  dermatoskopem v ordinaci lékaøe (týká se dospìlých i 
  dìtí)
- (NOVINKA 2016!) Pøíspìvek až 1 000 Kè na dentální
   hygienu provedenou zubním lékaøem nebo dentální 
   hygienistkou (týká se dospìlých i dìtí). Pøíspìvek se 
   nevztahuje na pøípravky urèené pro dentální hygienu.

Více informací o pøíspìvcích programu se dozvíte na:
 http://www.klubpevnehozdravi.cz/financni-prispevky/

Trápí vás kožní znaménko nebo hnìdé pigmentové 
skvrny? Chcete se zbavit následkù akné èi jiných jizvi-
èek, vadí vám vrásky, výraznì vystupující žilky nebo 
nadmìrnì bující chloupky? Pøemýšlíte o odstranìní ná-
padných žil na dolních konèetinách, operaci oèních ví-
èek, o zlepšení kvality svých vlasù apod.?

Pro vìtšinu estetických zákrokù je ideálním obdobím 
podzim, zima a èasné jaro. Lékaøi totiž vìtšinu z nich 
doporuèují provádìt v dobì, kdy nehrozí pobyt na pøí-
mém slunci a venkovní teploty jsou chladnìjší - je tedy 
pøíznivìjší pro rekonvalescenci.

Lékaøský tým Sanatoria Europa, vybavený dlouholetý-
mi zkušenostmi a nejmodernìjšími pøístroji je pøipraven
vaše problémy øešit na nejvyšší profesionální úrovni a 
bez dlouhých èekacích lhùt. Indviduální pøístup ke kaž-
dému klientovi je zde samozøejmostí.

DERMATOLOGICKÉ PRACOVIŠTÌ Sanatoria Euro-
pa nabízí nejnovìjší postupy øešení zdravotních i este-
tických kožních problémù, ale také moderní omlazovací
metody

CENTRUM VYŠETØENÍ A LÉÈBY CHOROB VLA-
SU Evropské dermatologické akademie pomùže úspìš-
nì urèit a v nadìjných pøípadech také vyøešit problémy 
spojené s rùstem a kvalitou vlasù.

OÈNÍ ORDINACE nabízí vedle komplexního vyšetøe-
ní, preventivních prohlídek a speciálních vyšetøení také 
odstranìní kožních útvarù i stále více žádané kosmetic-
ké úpravy horních víèek.

ZUBNÍ ORDINACE pro dìti i dospìlé je modernì vy-
bavené pracovištì, které se zabývá ošetøením, prevencí 
(dentální hygienou) i estetickými úpravami chrupu.


