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Αγαπητοί Συνάδελφοι  

 Λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές η Κάρτα Υγείας Union Care for All by 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG  προσφέρει μέχρι τις 31-7-2019 σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας που 

είναι κάτοχοι της Κάρτας Υγείας ή που θα την αποκτήσουν άμεσα  δύο μοναδικά δώρα:  

             Η θεραπεία λειτουργεί ως εξής : Αρχικά πραγματοποιείται ολοκληρωμένη κλινική 

εξέταση, κατά την οποία καταγράφονται τα ευρήματα και καθορίζεται το πρωτόκολλο 

της θεραπείας. Στη συνέχεια, προχωρούμε στον καθαρισμό των δοντιών ο οποίος 

μπορεί να γίνει με ή χωρίς τοπική αναισθησία, ανάλογα με την κλινική εικόνα του 

στόματος αλλά και την επιθυμία του ασθενή. 

Εφαρμόζοντας συστήματα υπερήχων τελευταίας γενιάς, επιτυγχάνουμε ουσιαστικό 

καθαρισμό σε βάθος, αποφεύγοντας παράλληλα τους τραυματισμούς και τον πόνο 

κατά τη θεραπεία.  

Αφού αφαιρεθεί η τρυγία (πέτρα), εφαρμόζεται ειδικό σύστημα εκτόξευσης νερού και 

στιλβωτικών παραγόντων ώστε να απομακρυνθούν όλες οι χρωστικές που έχουν 

επικαθήσει στα δόντια μας. 

Παράλληλα, γυαλίζεται η οδοντοστοιχία, ώστε να επαναφέρουμε την αίσθηση 

καθαριότητας και τη λάμψη στο χαμόγελό σας. 
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Η θεραπεία LPG LIPOMASSAGE είναι μια 100% φυσική ιατρική μέθοδος, η οποία 

εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας ενώ 

ταυτόχρονα συνεισφέρει και στη μείωση του τοπικού πάχους. 

Η μέθοδος βασίζεται στην ενεργοποίηση της αγγειακής και λεμφικής κυκλοφορίας και 

στην ελάττωση του όγκου που καταλαμβάνουν τα λιποκύτταρα. 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της συνεχούς αναρρόφησης και συμπίεσης του 

δέρματος των προβληματικών περιοχών, η οποία πραγματοποιείται με το αυθεντικό 

σύστημα LPG CELLU M6®INTEGRAL, το πιο προηγμένο μηχάνημα στο είδος του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος χρήση των 2 ΔΩΡΕΑΝ παροχών είναι: 

•να έχει  γίνει ήδη μέλος της κάρτας Υγείας UNION by ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG  ή 

•να γίνει και στην συνέχεια να κάνει χρήση των ΔΩΡΕΑΝ παροχών. 

 

Αξιοποιήστε τις μοναδικές προσφορές που σας παρέχει το 

Union μέσω της δωρεάν κάρτα υγείας Union Care for All 
 

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν συμπληρώσει την αίτηση για την 

απόκτηση της ΔΩΡΕΑΝ Κάρτας Υγείας Union Care for All μπορούν να συμπληρώσουν 

την αίτηση που επισυνάπτεται  και να την στείλουν άμεσα (προκειμένου να προλάβουν 

τα μοναδικά δώρα) στο e-mail του Σωματείου info@unioneurobank.gr 

  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                 Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


