Itt akár belebújnak a bőrünkbe is
Sokan keresik fel a Derma-Art Magánbőrgyógyászatot és Szépségklinikát Nyíregyházán
Teljes körű bőrgyógyászati és
szépészeti ellátást kínálnak itt
egy helyen, igényes környezetben, várakozás nélkül!
A Derma-Art Magánbőrgyógyászat és Szépségklinikát irányító
Dr. Beleznay Gyöngyike életéhez,
szakmai önbecsüléséhez hozzá
tartoznak a folyamatos továbbképzések, orvosi kongresszusok. A Magyar Orvosi Kamara, a
Magyar
Magánbőrgyógyászok
Közhasznú Egyesülete, a Francia
és Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia, illetve a Szt. Teotonio Lovagrend tagja.
Hat éve alapították meg férjével a
Derma-Art Magánbőrgyógyászati
Klinikát, amely Kelet-Magyarországon egyedülállóan korszerű
és teljeskörű bőrgyógyászati és
esztétikai ellátást nyújt.
Az igényes, modern, exkluzív, de egyben barátságos magánklinika szolgáltatásai között
szerepelnek bőrgyógyászati és
bőrsebészeti, valamint szépítő-

fiatalító kezelések. Személyre
szabott kezelési programokat is
igénybe vehetnek a vendégek.
A doktornő szakterülete az általános bőrgyógyászat mellett a
dermo-esztétikai beavatkozások
teljes spektruma.
Férje, dr. Nagy Zoltán is orvos,
gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó önálló és sikeres magyar céget vezet. Közös
fejlesztésük a tisztán magyar
gyártású Psorioderm termékcsalád, mely pikkelysömörben
szenvedő betegek minden napi
bőrgondozásához nyújt megoldást.
Beleznay Gyöngyikénél mindig
és minden körülmények között
első a család! A doktornő teljes
életéhez azonban szükséges számára a szakmai munka is.
– Szerencsés vagyok, hogy
olyan hivatásom van, amit szenvedélyesen és hobbiként végezhetek, de természetesen ehhez a
szerencséhez sok és kitartó munkával járultam hozzá.

dr Beleznay Gyongyike

Amire a bőrnek szüksége lehet
A Derma-Art Bőrgyógyászati Magánklinika 2008-ban jött létre,
azzal a céllal, hogy igényes vendégei számára komplex kezelési
lehetőséget nyújtson – mindezt a
lehető legkényelmesebb formában - a bőrgyógyászat és a kiegészítő kozmetológiai- kozmetikai
szolgáltatások területén.
A bőrgyógyászati betegségek kivizsgálását és kezelését a számos
korszerű géppel felszerelt bőrgyógyászati rendelésen igényelhetik pácienseink: számítógépes
bőr-és hajvizsgálat, testösszetétel

analízis, allergia vizsgálatok, digitális dermatoscopos anyajegy-és
bőrrák szűrés, radiosebészeti és
bőrsebészeti ellátás, mezoterápia,
injekciós szépészeti kezelések,
Drakula-terápia, lézeres szőrtelenítés és rejuvenáció eszközparkja
áll rendelkezésre.
Tekintve, hogy számos bőrbetegség és esztétikai eltérés kezelése nem állhat meg az orvosi
ellátásnál, fontosnak tartottuk,
hogy a bőrgyógyász szakorvossal
szorosan együttműködő, képzett
kozmetikusok gondozó kezelései
által stabilizálhassuk vendégeink

kezelési eredményeit, növeljük
elégedettségüket.
Jól felszerelt kozmetikánkban
a válogatott hatóanyagok mellett modern gépek állnak rendelkezésre a bőr fiatalon tartását,
szépítését célzó kezeléseinkhez:
mikrodermabrázió,
lézerultrahang, galván-és fényterápia,
radiofrekvenciás és tű nélküli
mezoterápiás arckezelések, fogyasztó és alakformáló interferencia, kavitációs ultrahangos
és radiofrekvenciás kezelések,
infraszauna, masszázs, gyógy-pedikűr és manikűr-szolgáltatással
állunk rendelkezésükre.
Számítógépes bőranalízis segítségével szakképzett munkatársaink az otthoni bőrápolás megtervezésében is segítséget nyújtanak,
számos dermokozmetikai márka
teljes kínálatából kiválasztva az
Önök számára legmegfelelőbbet.
Munkatársaink valamennyien
rendszeresen szakmai tovább-

képzéseken vesznek részt, hogy
szaktudásukat frissen tartsák, és a
legújabb eljárásokat is beépíthessük kezelési palettánkba.
Klinikánk minden hétköznap
8:00-17:00-ig van nyitva, azonban igény szerint reggel korábban és este későbbi időpontokban, vagy hétvégén is szívesen
fogadjuk Önt, ha szeretné. Telefonon és e-mailben is bejelentkezhet, és igyekszünk extra
időponttal is rendelkezésre állni. Sürgős esetben mindenképp
megoldjuk, hogy azonnal fogadhassuk Önt.

Központi elérhetőségünk:
DERMA-ART BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNKLINIKA
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 60. fsz.
telefon: +36 42 506 091, mobil: +36 30 554 0848
E-mail: office@dermaart.hu

