
nilises praktikas luustiku ja lihastiku haiguste 
raviks. 
Täna on liigeste ravi kuldseks standardiks fü-
sioteraapia. Kompanii ELAMED unikaalset ra-
viseadet ALMAG-1 kasutatakse juba enam kui 
15 aastat väga edukalt nii füsiokabinettides, 
kui ka kodustes tingimustes luustiku ja lihasti-
ku haiguste raviks. 
Seade ALMAG-1 raviomadus põhineb magnet-
välja jooksva impulsi mõjul, mis on magnetväl-
ja kõige efektiivsemaks liigiks ning erinevalt 
teistest magnetmõjudest, ei kutsu esile harju-
must, ajaga selle efektiivsus ei nõrgene.

ALMAG-1:
• eemaldab valu;
• maandab liigese ümber olevat põletikku ja 

turset;
• vähendab liigest ümbritsevate lihaste kram-

pi; 
• parandab ravivahendite omandamist, mis 

võimaldab nende annust vähendada; 
• takistab haiguse taasesinemist ja parandab 

elukvaliteeti. 

ARTRIIT, ARTROOS JA 
OSTEOKONDROOS: 

ÜKSAINUS PIIN…
Kuidas vabaneda piinast ja hakata elama? 

gib lihaste nõrgenemise, liigsed kilod, millega 
kaasneb koormus liigestele.
Rahvusvahelise statistika andmetel põeb lii-
geste haiguseid üle 80 % maakera elanikkon-
nast! 
Reeglina ei teki sellised haigused äkitsi. Algu-
ses ei tekita need ka mingeid erilisi ebamuga-
vusi. Inimene tunneb kerget ebamugavust ja 
kammitsetust liikumisel, väikest valu ja raginat 
liigestes. Kahjuks pööravad vähesed nendele 
esimestele kuulutajatele tähelepanu. 

Ravile – õigel ajal!
Kõhrkudet ei saa kasvatada uuesti, kuid selle 
lagunemist võib peatada. Mida varem pöör-
dub patsient arsti poole, seda parem on ravi-
prognoos. 

Liigeste ja selgroo valu piirab mitte ainult 
liikumist, see piirab ka elu. 

Kuid kõigele vaatamata ei ole artriit ja artroos 
– lõppotsus ja aktiivse elu lõpp. XXI sajandi 
meditsiinil on ravimid, mida kasutatakse klii-

Praktiliselt iga üle 40.aastane inimene 
teab, mis on pidev valu ja ebamugavus-
tunne liigestes või seljas, liigutuste jäikus. 

Artriit, artroos ja osteokondroos on muutunud 
kaasaegse ühiskonna tõsiseks probleemiks. 
Sagedamini on see seotud väheliikuva eluvii-
siga, ühes asendis viibimisega – näiteks roolis 
või kontoris. Füüsilise koormuse nappus tin-

INFO NAISTELE, 
KES ARMASTAVAD OMA MEHI

jaoks on ta mees endiselt mees selle sõna ot-
seses mõttes. Probleeme aga teadvustab ta 
eranditult ajutistena, mis mingil määral ei sega 
suhtlemist. Jäme iroonia, ilmne rahulolematus, 
survekatsed ja süüdistused viivad vaid täieliku 
fiaskoni. Muidugi ei tähenda see seda, et olu-
korraga peab leppima. Tähtis on veenda meest 
pöörduma arsti poole ja läbida kvaliteetne ravi. 

Kvaliteetne ravi – kompleksne lähenemine 
Selleks, et paranemine toimuks kiiremini, lä-
henetakse ravile kompleksselt. Kui prostatiidi 
vastu kirjutataks välja vaid antibiootikume, 
võiks isegi kõige kuulekamat haiget efekt nör-
dima panna. Miks?  
Preparaat lihtsalt ei suudaks jõuda näärmeni. 
Sest seda ootab ees raskesti läbitav takistus 
vere seiskumise ja põletikulise eesnäärme 
tursena. Selleks, et ravimid hakkaksid tööle, 
püütakse alguses kõrvaldada seiskumisnähud, 
parandada verevoolu ja vabastada ravimitele 
tee põletiku koldele. Meditsiinipraktikas kasu-
tatakse sel eesmärgil juba 10 aastat ELAMED 
kompanii raviseadet MAVIT «ULP-01 «ELAT». 
Seade töötab kolme, meditsiini poolt ammu 
tunnustatud võimsa faktori mõjul: 
Magnetväli.
Võimaldab kiiresti maandada põletikku ja kõr-
valdada valu. 
Vibratsioonmassaaž. 
Võimaldab kõrvaldada verepeetust ja sekre-
toorset vedelikku ning võimaldab ravimitel 
tungida eesnäärmesse. 
Soojus. 
Kasutatakse haige organi verevarustuse pa-
randamiseks toiteainetega lõhenemisproduk-
tide kõrvaldamisega. 

TÄHTIS!
• MAVIT on üles kutsutud tugevdama ravi tu-

lemuslikkust ja saavutada tervenemist.  
• Retsidiivide tõenäosus 

peale MAVIT seadme  
kasutamist võib muu-
tuda nulliks. 

• Seadmega MAVIT 
võib end suurepä-
raselt ravida kodus, 
iseseisvalt, muga-
vuses ja rahus. 

Ravi tuleb alustada 
kohe praegu! 
Eesnääre ei salli 
viivitamist!

• Kestev suguline peetus ja vastupidi, üle-
määrane suguline aktiivsus. 

• Põetud suguelundite haigused.
• Töö istuvas asendis.
• Väheliikuv eluviis.
• Sagedased kõhukinnisused. 
Kõik need faktorid kas siis lihtsustavad mikroo-
bidel tungida eesnäärmesse, või siis halvenda-
vad väiksevaagna organite verevarustust, te-
kitavad seiskumisprotsesse, mis soodustavad 
mikroorganismide paljunemist ja põletikuprot-
sessi arengut.  

„Ähvardavad“ sümptomid
• Valu vaagnas või selja allosas. Valu tuleb lahk-

lihasest, tunnetatav sügavuses, alakõhus. 
• Urineerimise häired (muuhulgas öösel): 

haiglaslik, raskendatud. 
• Häired suguelu valdkonnas (erektiilne 

düsfunktsioon).
• Kõrgenenud väsitatavus, ärrituvus ja närvi-

lisus. 
Lisaks füsioloogilistele probleemidele esine-
vad ka olulised psühholoogilised probleemid, 
muutes mehe äärmiselt ebakindlaks, ärritu-
vaks, rusutuks ja haaratuks vaid omaenese 
tervisest. Tulemusel kannatab tema töö, pere 
ja loomulikult armastav naine. 

Naise käitumine
Naise käitumine peab veenma meest, et tema 

Mida peab teadma naine „meeste 
saladustest“ ja kuidas ta võiks hoolitseda 
oma kalli inimese eest? 

Keeruline eesnääre
Eesnääre — see on omamoodi kuse- ja sugu-
elundite vaheline jaotusklapp. Katab ureetrat, 
andmata spermal võimalust kusepõide sattuda.  

TÄHTIS!
Eesnäärme funktsioon meeste organismis on 
hindamatu – see teeb võimalikuks laste sigita-
mise, urineerimise ja normaalse suguelu. 

Haiguse provokaatorid:
• Organismi ülejahtumine. 

Aparaadi Almag-01 saate nüüd osta ka Eestis!
Kutsume konsultatsioonidele!

Kolmapäeviti ja neljapäeviti aparaatide Almag-01 kasutamise konsultatsioonid.

Teil on võimalus saada spetsialistide konsultatsiooni ja proovida endal protseduure aparaadiga Almag-01.
Konsultatsioonid algavad: 12.00; 14.00; 16.00

NB! Kohtade arv piiratud!
Helistage telefonil: (+ 372) 51 77 684, registreerige end Teile mugavaks ajaks ja võitegi tulla. 

Meie aadress: Lerson OÜ, Мere pst 4, II korrus, Tallinn. Tööaeg: Esmaspäevast reedeni. 10.00 –18.00

NB! Aparaadi võib osta ka muul, kontori tööajal, mugavusest lähtudes ka meie Interneti saidil – 24 tundi 

ööpäevas. 

W W W. L E R S O N. E U
Vormistada tellimus telefoni teel: 51 77 684 (Est, Rus); 5 045 169 (Rus) Esmaspäevast reedeni 10.00 – 18.00

Teenuse kohaletoimetamine Eestis: Post24 automaatidesse, postkontorisse, kulleriga koju. 

PS! Tellimuse ostmisel või vormistamisel nimeta või kirjuta koodsõna “TV Saatekava”

Ja saa vastutasuks KINGITUS – helkur! 

Kanname hoolt Teie tervise, mugavuse ja ohutuse eest teedel! 
PS! Soovite teha koostööd või olla firma LERSON OÜ füsioteraapia aparaatide müügikonsultant? 

Tingimused: lepingulised. Info: (+ 372) 51 77 684 (Est, Rus) + 372 5045 169 (Rus)

285,00 € 
+ KINGITUS – 

helkur! 


