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Gyakran fáj a lába?
Egy ideje már nem tud úgy járni, mint régen?

Néha azt érzi, hogy szinte kibírhatatlan a hátfájása?! 
Miért szenved, ha nem muszáj?!

Az ORMOS Intézetben 
megoldást kínálnak a 
prob lémájára, és ha Ön 
él ezzel a lehetőséggel, 
akkor megtapasztal-
hatja, hogy ezután már 
nem kell lemondania a 
korábban nehézkes lé-

pések miatt elveszített örömökről! 
Egy új módszerrel: a Hőtérképes talp- és 

lábvizsgálattal diagnosztizálhatóak olyan 
korábban nem vagy csak nehe-
zen felismerhető lábbetegsé-
gek, melyeknek az ORMOS 
Intézetben történő gyógyí-
tásával viszonylag rövid idő 
alatt talpra állíthatók még 
olyan páciensek is, akik már 
korábban beletörődtek beteg 
végtagjaik miatti mozgáskor-
látozottságukba! A „Hőtérképes 
talp- és lábvizsgálat” eredményei 
számtalan esetben azt mutatják, 
hogy mindössze egy ORMOS® 
talpbetét időszakos, vagy szükség 
esetén állandó viselése elegendő 
lenne, és máris megszűnnének a 
„mindennapi gyötrelmek”! Ezeknek a külön-
leges talpbetéteknek az elkészítését egy 
kétlépcsős termográfi ás diagnosztikai eljárás 
teszi lehetővé: a Hőtérképes talp- és láb-
vizsgálat.

Első lépésben a hőkamera „tetőtől-talpig” 
végigpásztázza a gerincoszlop teljes hosszát, a 
lábakat, majd a talpak alapos feltérképezése 
következik. Második lépésben nyomásmérő 
platform segítségével vizsgálják tovább a tal-
pakat. Ebben az esetben a diagnoszta több 
lehetséges vizsgálati protokollból választ a 
páciens részére. Álló helyzetben, és ha szük-
séges járás közben is történhet az állapotfel-
mérés. Fontos tudni, hogy a vizsgálati eljárás 
kizárólag csak a vizsgált személy re szabottan 

történik!
A HŐTÉRKÉPES vizsgálat-

tal a test funkcionális, a 
nyo másmérő platform segít-
ségével pedig a statikai 
problémáit térképezik fel. 
A készülékek által mutatott 

színképek elemzéséből 
kiderülhetnek egyrészt a láb-, 

hát-, gerincbántalmak okai, 
valamint az, hogy mely talp-

pontok voltak felelősek ezek ki-
alakulásáért.

Bejelentkezés, további információ: 
(06-1) 295-59-63, (06-70) 558-9940, (06-30) 626-9510
www.ormosintezet.hu, 1184 Budapest, Hengersor u. 73.
Egészségpénztári tagság esetén a számla utólag elszámolható az intézetünkkel 
szerződött egészségpénztáraknál. Üdülési csekket is elfogadunk!

Az ORMOS Intézet „várólisták nélkül” kínál Önnek természetes megoldásokat!

A vizsgálat ára: 16 000 Ft/alkalom
A Hőtérképes talp- és lábvizsgálat

igénybe vétele esetén 7 000 Ft értékű
csontsűrűség vizsgálatot 

adunk ajándékba!
Az akció érvényes: október 26. – november 16.


