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ESWT/LSWT 
ESWT LSWT Duyu sinirlerini etkileyerek damar ve sinir uçlarından Substance P ve Nitroz oksit salımını 
arttırması ile doku ve sinir sistemin de uyarıcı etkiler oluşmakta; ağrıyı da azaltmaktadır. Hücre zarındaki 
iyon kanallarının aktivasyonu, artan metabolizma ve vasküler büyüme faktörlerindeki artış ile kronik pros-
tatit, pelvik ağrı sendromunda da başarı ile kullanılmaktadır. Fibroz sert dokuyu dağıtarak, bozar ve 
atıkları lenf dolaşımıyla uzaklaştırılır.

ESWT dalgaları; damarları genişletir ve yeni damarlar oluşturur. Damar büyümesini sağlayan faktörlerin 
artmasına neden olur. eNOS (endothelial nitric oxide synthase), VEGF (vessel endothelial growth factor) 
PCNA (proliferating cell nuclear antigen) gibi. Bu nedenle yeni damar oluşur, hücre çoğalması ve dokuda 
yenilenme olur. 

Peyroni Hastalığı:Penis kılıfında ve penis kanalları içinde oluşan plak şeklinde, sert yapıya
Peyronie hastalığı denir. Ağrılı ereksiyona ve sertliğin olduğu tarafa doğru peniste eğrilik oluşur.
ESWT ile %80 düzelme görülebilmektedir.

KronİK Prostatitte myofasial ağrı çok olur. Bu hastalık müzmin kasık ağrı sendromu olarak da bilinir.
Perineum, pelvis suprapubik bölge (makat,kasık,bacak arası ) veya dış genital organlarda, idrar yaparken
ve ejakülasyon esnasında değişik derecede ağrı hissedilir. ESWT’nin analjezik etkisi vardır.

Aşırı Aktif Mesane ve İntertisiyel Sistit; sık ve sıkışık idrar yapma hissi şikayeti olan nedeni bilinmeyen bir
hastalıktır. ESWT tek başına %80 etkinlikledir. AAM’nin toplumda görülme sıklığı kadınlarda %15’dir.

Erektil Disfonksiyon(ED): Normalde haftada 2-3 kez olması gereken cinsel girişimde erkeğin işlevini
yeterli seviye ve         sürede sürdürememesi durumudur, EK (Ereksiyon Kaybı) denilir. 

40 yaş altı erkek popülasyonunun %10’unda görülebilen ED 40-70 yaş arası erkeklerin % 50’sinde
görülmektedir. Ereksiyon damar ve sinirlerin koordineli çalışması ile gelişir ve psikolojik sistemin etkisi
altındadır. ED tedavisinde çok çeşitli yöntemler kullanılır hiçbir yöntemde %100 sonuç alınmaz.
Son yıllarda bu hastalığın tedavisinde de ESWT LSWT kullanılmaktadır. 

Vasküler dokularda; vascular endothelial growth factor (VEGF)  ve endothelial nitric oxide synthase
(eNOS) salınımını sağlar, böylece yeni damar oluşur. Şok dalgalarnın kronik yara iyileşmesinde ve
yeni damar oluşumuna olumlu etkisi ispatlanmıştır



İdrar kaçırma manyetik sandalye ile tedavi edilebilmektedir. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan
manyetik sandalye uygulaması ile hastaların oturdukları koltukta, ağrı hissetmeden tedavileri yapılabilmektedir.

Manyetik stimulasyon uygulandığında hasta pelvik kaslarının kasıldığını hisseder. Haftada 2-3 kez 20 dakika
süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna göre 15-20 seans yeterli olur. Bu yöntem, idrar tutmayı sağlayan
kasların güçlenmesine sebep olarak idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırabilir ya da azaltır. 

Bir çok bilimsel çalışma ile yöntemin etkinliği ispatlanmış olup ABD’de
FDA tarafından da onaylanmıştır. Yalnız tek başına değil mutlaka pelvik
taban egzersizleri ile beraber uygulanmalıdır.

MANYETİK KOLTUK 



Lemos 30 yıllık medikal sektöründeki bilgi birikimini yurt içi ve dünyadaki 
öncü medikal cihazların kullanımı ile birleştirerek Bütüncül Tıp alanında 

yaşam kalitesini arttırıcı çözümler üretmektedir.

Klinik anlamda bu çözümlerin halkımıza ulaşmasında öncü olan kuruluşumuz
size en uygun yöntemleri önererek uygulamaktadır. 



TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ
Hepimizin istediği daha iyi ve
daha mutlu olmaktır.

Hepimizin istediği daha iyi ve daha mutlu olmaktır. Gündelik yaşantımızda 
ne kadar hareket ettiğimizden, bedenimize aldığımız yiyecek ve içeceklerin 
kalitesine, çevremizde ki varlıklarla dengeli ve besleyici ilişkiler kurmaya ve 
geliştirmeye ne derece dikkat ettiğimize kadar insanı bir bütün olarak ele almak 
gerekiyor.

Bütünsel Sağlık Yaklaşımı; insanoğlunun sahip olduğu üç ana beden olan;
Fiziksel, Zihinsel ve Ruhsal bedenlerinde eşzamanlı bir denge ve harmoni içinde 
olmasını sağlamaktır.   

Sadece fiziksel bedenimize özen gösterip, sağlıklı bir beslenme biçimi ve ideal 
bir rutinde fiziksel aktivitede bulunmak tüm bedenimizde denge yaratmak için 
yeterli değildir. Vücut enerjilerinin sinerjik olması gerekmektedir. 

Danışmanlarımızla günlük değil kalıcı çözümlerle daha kaliteli bir
yaşam imkanı sunmayı hedeflemekteyiz. 



Yaşlanma - Saç dökülmesi kaderiniz değildir.
Saç dökülmesinin en sık görülen nedeni; Androjenik alopesidir.

 Ailenizden gelen genler nedeniyle (genetik olarak) saçlarınız dökülmeye başlamaktadır. Bu durum uzman doktor 
tarafından değerlendirilmelidir.  Çünkü olası saç dökülmeleri tiroid hastalıkları, çinko, demir eksikliği gibi

önemli hastalıkların sonucunda oluşabilmektedir. Saç dökülmesini azaltmak için
PRP,CGF, PRP+Ozon  ve Mezoterapi tedavisi uygulamaktayız. 

CGF, PRP kendi kan hücrelerinizin iyileştirme gücünün kullanılmasıdır.
 Mezoterapi ise vitamin ve minarelerden oluşan ilaç karışımlarını yaşlanan bölgelere ve saç derinize enjekte 

edilerek iyilik hali sağlanmasıdır.  Saç köklerinizi canlandırıp, dökülmeleri azaltmak ana hedefimizdir. 
Ereksiyon kaybı da yaşlılanma, çeşitli hastalıklar sonucu gelişmektedir.

PRP ve PRP+Ozon ereksiyon hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak
penisinizde gelişme ve büyüme sağlayabilmektedir.
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PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi trombosit dediğimiz kan hücrelerini içeren plazmanın penis içine enjeksiyon 
yöntemi ile uygulanmasıdır. Penise PRP tedavisinin ticari bilinen adı P-Shot'dır. Penis terapisinin birincil amacı, 
yeni vasküler (damar) yapıların oluşması ile hem ereksiyon miktarını hem de süresini uzatmak yani sertleşme 

tedavisi yapmaktır. İkinci amacı ise şok dalgası ve bir takım medikal aletler ile birlikte kullanıldığında penis boy ve 
kalınlığında artışa katkıda bulunmasıdır.

Her ay ortalama 5-7 mm’lik bir uzama ve yine 3-5 mm çap artışı beklenir.6. ayın sonunda ortalama 2.5-3.5 cm 
uzama ve 1,5-2 cm çap artışı beklenir. İşlem sonrasında sosyal yaşamı etkileyebilecek ve günlük yaşantınıza 

devam etmenizde sorun oluşturabilecek hiçbir durum oluşmamaktadır.
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MEZOTERAPİ ve PRP TEDAVİSİ
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İnsan ömrü boyunca yaşlanan hücreler devamlı yenilenerek genç kalmalıdır.
Bu potansiyelini kaybeden bünyeler yaşlanmaktadır.,

PRP size, sizin hücrelerinizden gençliğinizi geri vermektedir.



Uygur ve Çin Tıbbına göre insan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına iğneler sayesinde yapılan uyarılarla
organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek bilgiler iletilmesidir. Bu iletişim, akupunktur noktasını oluşturan
hücrelerden lokal hücresel uyarıların sinir terminallerine ve son olarak da beyine ulaşmaktadır.
Beyin de bu uyaranı gerekli organlara ulaştırır ve ilgili organ ve uzuvlardaki fonksiyon bozuklukları
düzelmektedir.  Vücudumuzun kendi kendini onarım gücü çok yüksektir.

Vücudumuzda bu gücü harekete geçiren belli uyarı noktalarına “akupunktur noktaları” denir.
Bu noktalar uyarılarak enerji dolaşımındaki sorunlar iyileştirilerek ve hastalık hali ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Hastalığın belirtilerine değil, nedenine yönelik bir tedavi metodudur. Akupunktur herkese uygulanabilir.
Mizaç, nabız ve beş element prensipleri ışığında doğru teşhis ve uygulama ile mükemmel sonuçlar alınmaktadır.

AKUPUNKTUR
UZMAN HEKİMLE AKUPUNKTUR TEDAVİSİ



Tıpta kullanılan medikal ozon oksijenden (O2) O3'e dönüşümle ortaya çıkar.
Ozon antioksidandır ve bağışıklık sistemini aktive eder. Medikal ozon uygulamalarının amacı
dolaşımı arttırmanın yanında birçok hastalıkta bozulmuş olan organik fonksiyonların yeniden
canlandırılmasına yardımcı olmaktır. 

Bölgesel ozon tedavisinde intra artiküler enjeksiyonun başta diz ve omuz eklemleri olmak üzere
akut ve kronik ağrılı eklem rahatsızlıklarında, alerjilerde ve 'antiaging' etkisiyle yararlı ve etkin
olduğu gösterilmiştir.

Sağlıklı yaşam için ozon tedavisi uyguladığımız başlıca rahatsızlıklar,

 Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi,
 Damar dolaşım bozukluklarının giderilmesi,
 Romatizmal hastalıklar ve fibromiyaljinin kontrolü,
 Bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması,
 Diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların özellikle ayak yaralarının tedavisi,
 İnsülin direncinin azaltılması, metabolik sendrom ve yağlı karaciğerin siroz tedavisi,
 Yara ve yanık tedavileri,
 Kolit olarak geniş anlamda ifade edebileceğimiz inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisi,
 Kronik yorgunluk sendromu,
 Baş ağrıları, migren,
 Alerjiler
 Akut viral hepatitler ve herpes (uçuk) tedavisi
 Genital siğil ve hpv tedavisinde
 Tekrarlayan vajinal mantar
 Kanserde destek tedavi,
 Ciltte yaşlanmanın geciktirilmesi
 Bölgesel kilo verme, incelme
 Detoks

OZON TERAPİ
OZONLA GELEN SAĞLIK



Hacamat, vücudun belirli bölgelerinden yüzeysel 
cilt kesileri yapılarak vakum yoluyla kan alınmasıdır. 
Kupa uygulaması negatif basınç ile uygulama 
bölgesindeki kan akımının artırır. 

Artan kan akımı ile hücrelerin oksijen ve besin alımı 
artar. Dokularda biriken toksinler ve ağır metallerin 
atılmasını sağlar. Lenfatik dolaşımı düzenleyerek 
lenf damarlarında akımı artırır.

Uygulama bölgesinde yapılan yüzeysel kesikler 
lokal enflamasyona yol açar.
Bu sayede immün sistem uyarılır. Bağışıklık sistemi 
güçlenir ve vücut direnci artar. Kan yapımı artar. 
Akupunktur noktalarına yapılan uygulama ile bütün 
sistemin düzenlenmesi ve organlar arası enerji 
dengesi sağlanarak tedavi edici etki oluşur. 

Romatizmal hastalıklara bağlı kronik ağrılar, migren 
ve gerilim tipi baş ağrıları, fibromiyalji sendromu, 
uyku bozuklukları, diz ağrısı (kireçlenme), boyun ve 
bel fıtığına bağlı ağrılar, akciğer, karaciğer, sindirim 
sistemi hastalıklarında şifa kaynağı olur. 

Ayrıca hiçbir şikayeti olmayanlara da bağışıklık 
sistemini güçlendirmek, detoks için yılda 3-4 kez 
uygulanması önerilir.

Hacamat ağrısızdır. Tek kullanımlık malzemelerle 
uzman hekim tarafından yapılmalıdır.

Bunun dışında şifa niyetine her ayın hicri 17-19-21. 
günlerinde sünnet olarak uygulanabilmektedir.

TIBBİ HACAMAT



ANDULASYON
Andulasyon Terapi Sistemi, bilgisayar kontrollü vücut 
kas, eklem ve lenf sistemini uyararak bölgesel ödem 
drenajı, kaslarda enerji artımı eklemlerde hareketlilik 
artımı yaparak dokuların sağlıklı beslenmesini 
sağlayan bir dalgalanma tedavisidir. 

Bilim insanları ve doktorların ortak çalışması ile 
Almanya’da geliştirilen rehabilitasyon alanında son 
dönemde gerçekleştirilen en parlak buluştur.

Yalnızca tek seanslık uygulamalarda dahi gerçekten 
şaşırtıcı ve anlamlı iyileşmeler söz konusu olmaktadır. 
Ağrılardan dolaşım bozukluklarına, stresten karın 
bölgesi yağlanması kadar onlarca etkisi ile birçok 
sorunu tedavi etmektedir. 

Zayıflama ve sonrasında kilo alımını önlemede vücut, 
bacak, lenf, ödem drenajını sağlamada
ayak refleksoloji etkisi ile huzursuz bacak
sendromunda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Andulasyon terapisi yalnızca belirli bir organ veya bir 
organ sistemi üzerinde etki göstermek yerine, organiz-
manın önemli fonksiyonlarının üzerinde bütüncül 
olarak pozitif bir etki sağlamaktadır.

Bu açıdan Andulasyon,
sağlığımızı yeniden kazanmamızın ve sürdürmemizin 
temelini oluşturmaktadır. 

Gerginlik ve fibromiyalji 
Boyun ve bel fıtıkları
Metabolik bozukluklar 
Erken yaşlanma
Bacaklarda dolaşım bozuklukları
Bedende yıkıma yol açan negatif (distress)
Migren tipi baş ağrıları
Siyatik
Romatizmalar
Karın bölgesi yağlanması
Lenfatik  dolaşım problemleri
Spor yaralanmaları

Parkinson
Uykusuzluk
Antrit artroz
Kilo vermek
Halsizlik ve enerji
Ödem
Stres
Rejenerasyon
Huzursuz bacak sendromu



Fitoterapi bitkilerin çeşitli bölgelerini kullanılarak uygulanan tedavi sistemidir. Hangi bitkinin hangi 
bölgesinin hangi zamanda nasıl etki edeceğini hangi şartlar altında hangi  etken maddeleri ile ne etki 
oluşturacağını bilmektedir.
 
Bitkiler yüzlerce yıldır halklar arasında kullanıla gelmiştir. Şimdi bitkilerin gücü yeniden keşfedildi. İlaç 
endüstrisinin temelini oluşturan bitkiler günümüzde de  muazzam gelişmelerin önemli bir aktörüdür.

Organik ve doğal tedavilerin tekrar değer kazanmasıyla beraber ağrı kontrolünden - kilo vermeye, 
dolaşımın düzenlenmesinden - mide ülserine, menapoz sorunlarından - depresyona kadarçok geniş bir 
aralıkta uzman doktor önerisiyle tedavilere ciddi sonuçlar alınmaktadır.

FİTOTERAPİ



B-Cure Laser hücre içi mitokondriyal enerji üretimini 
arttırarak hücrenin kendi kendini iyileştirmesini ve 
endorfin salarak ağrıları geçmesiyle hastalıkların 
düzelmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bir lazer ışını canlı bir doku tarafından emildiğinde, 
hücrelerde biyolojik reaksiyonlar tetiklenir.
Hücrelerde çeşitli endojenik kimyasal bileşenler 
üretilir, kan ve lenfatik akış ile sistemin diğer bölge-
lerine ulaştırılır. Bundan dolayı, soğuk lazerin
etkileri sadece bölgesel olmakla kalmaz, aynı 
zamanda geniş, sistemik etkilere de yol açar.

Faydaları

B-CURE LASER

Kollajen üretiminin uyarılması
DNA sentezinin değiştirilmesi/başkalaştırılması
Hasar görmüş nörolojik dokunun fonksiyonunun iyileştirilmesi
Kasların gevşemesi ve hücresel düzeyde mitokondrilerin
daha fazla ATP (enerji) üretmesi ve mitokondriye daha fazla
oksijen gönderilmesi
Serotoninin ve endorfinin artırılması
Azaltılmış prostoglandin sentezi sonucunda iltihap önleyici
etkilerin artırılması
Şeker hastalığı ve nöralji durumlarında, kan dolaşımının
iyileştirilmesi ve daha sağlıklı bir hale gelmesi
Sinir hücrelerinin zarlarının geçirgenliği azaltılarak
hiperpolarizasyonunun önlenmesi
Lenfatik akımın artırılması ve ödemin azalması
İltihaplanmanın azaltılması.
Protein sentezinde artış
Enzim üretiminde artış
Daha iyi bir kan akışı ile hastalıkların farklı mekanizmalar ile
tedavisinde yardımcı olur.



İnsanın doğası gereği yaradılışında vücudunda olan 
bir çok mineral zamanla azalmaktadır. Bunların 
yerine konulmaması sonucunda hastalıkların 
gelişim süreçleri tetiklenmektedir. 

İnsanın iç dünyasında olan hastalık belirtileri 
yüzüne ve cildine yansımaktadır. Yüz okuma yöntemi 
kullanılarak eksikliği tespit edilen 12 adet Schüssler 
Tuzu terapi amacıyla kullanılmaktadır.
Yurt dışında bu sayı 32'dir. 

Schüssler Tuzları’nın çoğu, homeopatik potansiyele 
sahiptir, enerji yükleri ile maddenin anlık etkinliğini 
büyük bir etkiye çevirirler.

Potensiyalizasyon süreci, maddenin temel enerjisini 
yükseltirken, aynı zamanda dozaj miktarını azaltır.

Dr. Schüssler Tuz mineralleri, hücrelerdeki kimyasal 
süreçleri dengeler ve düzenler. 

Oluşturulma biçimleri, vücuttaki tüm hücreler 
tarafından alınabilmesi esasına uygundur. 

Dr. Schüssler terapisinin; vücudumuzda gerekli
fonksiyonları yerine getirdiği ve bir çok farklı
hastalığa kür görevi gördüğü için “fonksiyonel mad-
deler” olarak adlandırdığı, toplam olarak 12 mineral 
tuzunun üzerine temellendirmiştir.

Dr Schüssler tuzlarına atfedilen tedavi edici etkileri 
çok yönlüdür. Hücrelerdeki ilgili minerallerin
dengesizliklerini yeniden düzenler veya tedaviye 
yardımcı olurlar.

Güvenli ve nazik bir şekilde, vücudunuzun kendi 
kendini iyileştirme güçlerini – neredeyse herhangi bir 
yan etki olmadan – teşvik ederler.

Gebelikte de güvenle kullanılabilir.

Dr. med. Wilhelm Schüssler

SCHUS
SLER

TUZ
LARI

DR. SCHUSSLER TUZLARI



GAPS Diyeti, günümüzde giderek daha çok sayıda çocuk ve yetişkinin maruz kaldığı psikolojik ve psikiyatrik
hastalıkların tedavisinde adeta mucizeler yaratıyor.  Vücudun beyinden sonra en etkili organı olan bağırsaklarda 
görülen sorunlar, (mikrobiyata ve disbiyosiz) romatizmal, metabolik hastalıklardan psikolojik rahatsızlıklara kadar 
birçok hastalığın oluşmasına ortam hazırlar. 

Bağırsak sağlığını korumak ise fonksiyonel gıdaların 
alımı ve doğru beslenmeyle mümkün olabiliyor. 
Gaps diyet uygulamaları geçirgen bağırsak sendromunun düzeltilmesi temeline dayanarak otizmden şizofreniye 
hiperaktividen disleksiye kadar görülen psikiyatrik rahatsızlıklarda MS’ten parkinsonizme kadar nörolojik
hastalıklarda,immün hastalıklardan(romatizma) alerjik hastalıklara kadar (astım) geniş bir alanda hastalara 
sağaltımında yardımcı olmaktadır.

GAPS DİYETİ



Nöral terapi vücudumuzda oluşan bozucu alanların 
tedavisi prensibine dayanır. Psikolojik ve fiziksel  
nedenlerden oluşan vücut travmalarının uygun 
solüsyon enjeksiyonlarıyla bölgesel terapisi 
yapılarak hissedilen hastalık şikayetlerinin
giderilmesi esası ile çalışır.

Vücuttaki ameliyat izleri, travma izleri
bize devamlı bir sinyal gönderir.
Bunları yansıyan ağrı olarak hissederiz.
Bölgesel terapiler bizim iç organlarda
hissettiğimiz hastalıklarımızı
tedavi eder.

NÖRAL TERAPİ



Bitkilerden elde edilen özel yağ karışımlarının vücuda 
uygulanmasıyla; kısırlıktan, bebek gazına, polikistik overden, 
üriner enfeksiyona, bio ritim düzenlemesinden, hemoroide, ,cilt de 
yaşlanmanın geciktirilmesi, vitiligo tedavisi, kronik enfeksiyonlar, 
depresyon, otizm ve polikistik over sendromuna kadar bir çok 
organ sisteminin, terapisi gerçekleştirilebilmektedir. 

AROMATERAPİ 



Biyoenerji Nedir?
Biyoenerji evrensel yaşam enerjisidir, bu enerjinin frekansı her insanda 
farklıdır. Olumlu düşünen, pozitif duygular içerisinde olan bir insanın 
biyoenerji frekansı yüksektir. Sıkıntıları olan, zihni sürekli vesvesede 
olan, hastalıklarından bir türlü rahat bulamayan insanların ise
biyoenerji frekansı düşüktür. Uygulamış olduğumuz biyoenerji 
seansları ile sizin hem ruh durumunuzu iyileştirmeyi hem de fiziksel 
sıkıntılarınızı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Olumsuz duygu ve düşüncelerimiz bedenimizin meridyen akışını 
engeller ve çakraların çekim gücünü azaltır. Olumsuz düşüncelerle 
farkında olmadan biyoenerji frekansımızı zayıflatırız, kendimizi yorgun 
hissederiz ve bu duyguların yükünü beden uzun süre kaldıramaz, 
bağışıklık sistemi çöker, kan dolaşımı yavaşlar ve birçok rahatsızlığı 
beraberinde getirir. Halk arasında “basiretim bağlandı” cümlesi,
bu çakra merkezlerinin ışığının sönmesiyle aynı anlamdadır.

Biyoenerji Uzmanı Ne Yapar?
Biyoenerji Uzmanı, enerji merkezlerini(çakraları), enerji akış hatlarını
(meridyenleri) ve aurayı dengeye alan, temizleyen ve blokajları çözen 
kişidir. Enerjinin aktarıldığı kişilerdeki olumsuz kayıtlar çekilir, 
bastırılmış duyguların boşaltılması sağlanır, yaşam enerjisini tıkayan 
blokajlar tespit edilip ortadan kaldırılır bunların sonucunda vesveseli 
düşünceler, hastalıklar yok olur. Hiç bir biyoenerji uzmanı tedavide 
bulunmaz, dengeye alınan beden otomatik olarak iyileşir.

Şu özdeyişi hatırlamakta fayda var. 
“Bir gram önlem, bir kilo tedaviden daha önemlidir”.
Eğer bedenimizin bize gönderdiği sinyalleri yani hastalıkları 
görmezden gelirsek veya yanlış yorumlarsak daha ağır bedeller öderiz.

Biyoenerji ile Tedavi
Biyoenerji, Kişinin beden bütünlüğüne aktarılan yüksek frekanslı bir 
enerji dengeleme çalışmasıdır. Bu uygulama; Biyoenerji Uzmanı’nın, 
avuç içindeki enerji merkezinden aktarılmasıyla sağlanır. 
Kişinin bedenine dokunmadan eller ile aktarılan enerji, bedende 
bulunan enerji kanallarını (meridyenleri) ve enerji merkezlerini 
(çakraları) dengeye alır, bütün stres kaynaklı hastalıkların bedenden 
çekilmesini sağlar. Seans yaklaşık 35-40 dk sürmektedir Seanstan 
sonra aktarılan enerji günlerce hatta haftalarca danışanın üzerinde 
çalışmaya devam eder

BİYOENERJİ



AROMATERAPİ 
Hastalıklar ve ilgi alanları

Acil İdrar Yapma İsteği (İdrar Sıkışması)
Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)
Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
Altını Islatma Problemi
Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)
Aşırı Aktif Mesane
Balanit (Penis Başı İltihabı)
Balanopostit (Penis Başı Ve Sünnet Derisinin İltihabı)
Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)
Boşalma (Ejekülasyon) Bozuklukları
Böbreğin Kistik Hastalıkları
Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)
Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)
Böbrek Kanseri Ve Tedavisi
Böbrek Kisti
Böbrek Taşları
Böbrek Yetmezliği
Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Erkek)
Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Kadın)
Cinsel İsteksizlik (Erkek)
Cinsel İsteksizlik (Kadın)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)
Çocuk Taş Hastalıkları
Çocukta İdrar Tutma
Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)
Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu)
Erkek Genital Problemleri
Erkek Kısırlığı
Erkeklerde İdrar Kaçırma
Erkeklerde Sertleşme Sorunu
Erken Boşalma (Prematür Ejekülasyon, Bel Gevşekliği)
Eswt Tedavisi
Fimozis (Bitiklik)
Flexable Üreteroskopi
Gece İşemesi (Enüresiz, Alt Islatma)
Genital Siğil (hpv)
Gömük Penis
Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)
Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)
Hipospadias (Yarım Sünnet)
Idrar Yolları Iltihabı
İdrar Kaçırma Ve Kadın Ürolojisi
İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel)
İdrar Sıkışması (Acil İdrar Yapma İsteği)
İdrar Tıkanması (Akut Üriner Retansiyon)
İdrar Torbası İltihabı
İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)
İdrar Yolu Tıkanıklığı
İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)

ÜROLOJİ
İnfertilite (Kısırlık)
İnmemiş Testis
İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)
İşeme Bozuklukları
Kanlı İdrar (Hematüri)
Kanlı Meni (Hemospermi)
Kısırlık (Erkek Kısırlığı)
Kronik Böbrek Yetmezliği (Kronik Böbrek Hastalığı)
Kronik Prostatit
Küçük Penis (Mikropenis)
Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
Megaüreter (Üreter Genişlemesi)
Meni Kanalı Tıkanıklığı
Mesane (İdar Kesesi) Kanseri
Mesane (İdrar Kesesi) Taşı
Mesane İltihabı (Sisitit)
Mesane Kanseri Ve Tedavisi
Mesane Küçülmesi
(İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)
Nörojen Mesane
(Mesane Felci, Spastik Mesane)
Parafimozis
(Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)
Pelvik Organ Sarkması
Penis Eğriliği
Penis Kanseri
Penis Kırılması (Penil Fraktür)
Penis Kopması
Penis Yaralanması
Perkütan Cerrahi
Peygamber Sünneti
Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)
Priapizm (Uzamış Ve Ağrılı Ereksiyon)
Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma
Prostat Büyümesi
Prostat Infeksiyonu
Prostat Kanseri Ve Tedavisi
Radikal Sistektomi
Rahim Sarkması (Uterosel)
Rektum Sarkması (Rektosel)
Sarkma (Pelvik Organ Proplapsusu)
Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)
Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)
Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)
Sünnet
Taş Hastalığı
Tembel Mesane
Testis İltihabı (Orşit)
Testis Kanseri
Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)
Utangaç Testis (Retraktil Testis)

Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)
Üreter (İdrar Yolları ) Taşları URS Ve RIRC
Üreter Genişlemesi (Megaüreter)
Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)
Üreter Mesane Bileşke Darlığı
(Üreterovezikal Darlık)
Üreter Taşı
Üreterosel
Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)
Üriner Sistem Anomalisi
Üriner Sistem Enfeksiyonu (Üse)
Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
Üriner Sistem Yaralanmaları
Üriner Tıkanıklık
Ürolojide Laparoskopik Cerrahi
Ürolojik Kanserler Ve Tedavisi
Ürolojik Tümörler
Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)
Varikosel
Vezikoüretral Reflü
Vezikovajinal Fistül
(İdrar Kesesi İle Vajina Arasında Delik)
VUR (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)
Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)
YAtak Islatma (Enürezis, Gece İşemesi)
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