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REDUCERE
pâna la
80%

CUMPĂRĂ DIN FARMACIILE BELLADONA
ÎN VALOARE DE MINIMUM 35 DE LEI

ȘI BENEFICIEZI DE REDUCERI SPECIALE

Tel: 752 030 439 / 0752 190 154 / 0752 190 151 
Str. Jean Louis Calderon 45, Sector 2, București



ECOGRAFIE
Reducere de 50% de la 150 de lei, plătiți doar 75 de lei pentru o ecografie:
-abdominală

-pelvină

-mamară

-tiroidiană

TEST TEST RT-PCR-SARS-CoV-2 
Test medical specific perioadei dificile pe care o traversăm.

Reducere de 5 % de la 425 lei, plătiți doar 403 lei. 

PrelevareaPrelevarea probelor (exsudat nazofaringian/orofaringian) se face doar la sediul 

nostru, luni-vineri, între orele 9.00-12.00, doar pe baza de programare telefonică. 

Rezultatele pot fi disponibile în 24-48h (maximum 72, în funcție de volumul de probe 

testate) de la prelevarea probei, fiind disponibil și rezultatul în limba engleză pentru 

cei care călătoresc în străinătate.

Responsabilitatea rezultatelor revine în exclusivitate laboratorului care lucrează 

proba și care emite rezultatul.

AANALIZE DE LABORATOR
Ai o responsabilitate mare: responsabilitatea pentru sănătatea ta și a membrilor 

familiei tale.

Controlează-ți sănătatea.Ca să ai grijă de tine și de cei dragi ție e mai ușor să previi 

decât să vindeci.

Acum, fără abonament, trimiteri sau alte limitări ai un discount garantat de 15% 

pentru mii de parametrii sau pachete.

Lista de analize și tarife: Lista de analize și tarife: 
https://alexis-medical.ro/servicii-medicale/analize-medicale-de-laborator/
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CONSULT PREVACCINARE ȘI ADMINISTRARE VACCIN
Pe lângă tot contextul epidemiologic complicat, vine și sezonul gripelor.

Vrei să știi daca e oportun să te vaccinezi? 

Ai nevoie de un control medical prevaccinare?

Vrei să administrezi vaccinul? Suntem aici pentru tine.

Ai un discount de 55% și în loc de 150 lei plătești doar 67 de lei !

CECERTIFICAT PRENUPȚIAL
Ai ales potrivit cu cine să te căsătorești, alege potrivit și cine să îți elibereze certifi-

catul prenupțial.

Pregătiri, alergătură, stress, acte, analize pentru căsătorie.

Printre alte lucruri obligatorii - cum ar fi iubirea între soți   - mai este ceva și se nu-
mește certificat prenupțial - fără de care nu se poate încheia căsătoria (oricâtă 

iubire ar fi)

Suntem alături de voi și în acest moment și vă oferim certificatul medical prenupțial 

la cel mai bun preț din București : doar 90 de lei/persoană, 55% reducere de la 
200 de lei !

Toate serviciile sunt incluse:
- consult medical (fără a fi o formalitate)

- test HIV  screening

- test VDRL screening

- eliberarea certificatelor prenupțiale- eliberarea certificatelor prenupțiale

 Nu vă faceți griji, programarea se stabiliește în așa fel încât să eliberăm certifi-

catele în timp util în funcție de data pe care ați stabilt-o pentru cununia civila.
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CONSULTAȚII ON-LINE
  Consultații on-line la Centrul Medical Alexis
  Poți accesa, de la tine de acasă, o consultație medicală beneficiind de opinia avi-

zată a unui medic specialist.

  În contextului actual determinat de epidemia cu noul coronavirus , CENTRUL 

MEDICAL ALEXIS oferă TUTUROR posibilitatea de a beneficia de consultații 

online, desfășurate de la distanță.

  Reducere de peste 80 % pentru un consult medical on-line, plătești acum doar 
29 de lei în loc de 150 lei.
  E posibil ca, la un moment dat, să ai nevoie de un consult medical, de interpre-

tarea unor analize, de sfaturi și consiliere medicală.

  De ce să nu plătești cu 80 % mai puțin?

MEDICINA STILULUI DE VIAȚĂ 
  Din experiența a peste 16 ani de activitate ne-am dat seama că medicina nu 

poate fi făcută pe bucăți.

  Omul este un întreg, medicina este un întreg.

  Nu tratăm doar o bucățică, fără să ținem cont de mediul de lucru, de condițiile în 

care ne desfășurăm activitatea și cum toate acestea influențează starea noastră de 

sănătate.

    Informează-te pentru sănătatea ta.

  Află ce trebuie să faci pentru a evita îmbolnăvirile.

  Ai în famile cazuri de boli cardiovasculare, diabet, cancer, boli autoimune? 

  Ai un stil de viață nesănătos? 

  Sedentarism, fumat, kilograme în plus? 

  Depresie, anxietate? 

  Te pun pe gânduri toate problemele legate de epidemii, viruși și scăderea 

imunității?imunității?   Ai probleme digestive?
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  Află răspuns la toate întrebările tale de la doamna doctor Mariana Olingheru de 
la Centrul Medical Alexis despre:
  -Stilul de viață sănătos pentru omul modern
  -Evaluarea periodică a stării de sănătate-consult de medicină preventivă

  -Evaluarea riscului de diabet zaharat

  -Evaluarea riscului de boli cardiovasculare

  -Evaluarea riscului de a dezvolta cancer

    -Consiliere în perioada de premenopauză si menopauză. Schimbări necesare în       stilul de          

     viață și investigații necesare. 

  -Imunitate și vruși

  -Cum te pot ajut apiterapia și fitoterapia

MEDICINA MUNCII
  Ne gândim la sănătatea ta dar și la sănătatea afacerii tale : 
    Pentru că în 2020 am împlinit 16 ani de activitate, discount-ul de 16% este un alt 
beneficiu (tarif = 600 lei x 16 % discount = 504 lei/prezentare, aproximativ 1,5 ore)
  Și consultațiile individuale beneficiază de același discount, 16%
   170 lei x 16% discount aniversar = 143 lei
  Sănătatea e de neprețuit, dar o reducere de preț este mereu binevenită!
  suntem opțiunea #1 pentru medicina muncii.

    Vrei să îți protejezi bugetul companiei și să cheltui mai puțin pentru medici-
na muncii ? 
  Garantat cu 16% mai puțin decât la actualul furnizor.
  Avem "tratament" pentru orice problemă legată de medicina muncii.
  Compania ta merită un funizor mai bun de medicina muncii, programări în maxim 
20 de ore, termeni favorabili de plată, cel mai bun tarif pentru adeverința IGI 
(cetățeni non UE), servicii medicale gratuite incluse în tariful pentru medicina 
muncii, consiliere permanentâ legislativă (inclusiv Covid).
  Ne poți testa gratuit pentru a verifica de ce suntem opțiunea #1 pentru medicina 
muncii.
  Hai să ne auzim pentru detalii.
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#SuntemAici:
0752 030 439 / 0752 190 151 / 0752 190 154

cma@alexis-medical.ro

Privilegiile nu se opresc aici:
  Recomandați centrul nostru oricui credeți că are nevoie și care să cumpere cel 
puțin un serviciu medical  și primiți un comision de 15% din valoare.

    Achitați serviciile medicale cu cardul și primiți un voucher de 10 lei pe care să îl 
folosiți la urmatoarea vizită.

  Abonează-te la news-letter-ul nostru și câștigă un voucher de 30 de lei 

  click aici ---> http://eepurl.com/dn0hM9

  Pentru a rămâne la curent cu tot ce e legat de  medicina muncii, programul și ac-
tivitatea centrului nostru, cu modificările legislative în oricare situație (urgență, 
alertă, ...normalitate), articole medicale sau detalii despre serviciile medicale și 
bonificarea acestora. 

ATENȚIE !!!
  Serviciile sunt disponibile numai în București și doar pe baza prezentări 
bonului/bonurilor de cumpărături (valoarea minimă acceptată 35 de lei-bonurile 
se pot cumula) și flyer-ului primit în farmacie.

Va așteptăm cu drag, 
Echipa Centrul Medical Alexis
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