
WELLNESS HİZMETLER HİZMET DETAYLARI

DENİZBANK 

PRIVATE KART 

İNDİRİMLERİ 

Hekimlik Hizmetleri (Muayene ve 

İşlemler)
CARİ FİYAT-%20

Endokrinoloji ve Metabolizma

Metabolizma, hormonlar, büyüme, cinsellik, uyku düzeni, 

termoregülasyon, tuz ve su dengesi gibi yaşamsal fonksiyonlardaki 

sorunların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.
CARİ FİYAT-%15

Kozmetik Dermatoloji
Kozmetik dermatolojide uzman ekip, ileri teknoloji cihazlar ve modern 

uygulamalar sayesinde cilt sağlığınızı koruyup, daha genç ve daha güzel bir 

cilde sahip olabilir, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.

CARİ FİYAT-%20

Beslenme Danışmanlığı

Memorial Wellness’ta uzman diyetisyen kişiye özel beslenme planları 

oluşturulabilmektedir. Bu plan süresince; vücudunuzu dinlemeyi, ona 

gerçekten ihtiyaç duyduğu doğru besinleri vermeyi, dengeli ve yeterli 

beslenmeyi, gıdalardan gelen yaşam enerjisini kullanmayı öğreneceksiniz.

CARİ FİYAT-%20

Bütüncül Ruhsal Gelişim

Baş döndürücü tempolu modern dünyada biraz soluklanmak, yaşama 

sevincinizi, veriminizi ve sevme gücünüzü arttırmak istiyor, bunun yollarını 

mı arıyorsunuz?Ruhsal Gelişim Bölümümüz sizlere, anlamlı, dengeli, 

kendinizle barışık bir yaşam sürmenin, doğal ve yan etkisiz yollarını 

göstermeyi amaçlıyor!

CARİ FİYAT

Manuel Tıp

Manuel terapi, omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon 

bozuklukların tedavisinin bilinçli olarak el ile yapılması olarak tanımlanır. 

Bu konuda özel eğitimli ve belgeli bir doktor tarafından 

uygulanabilmektedir. Dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan ve sıklıkla 

operasyona bile gerek kalmadan tüm olası bel ve boyun fıtıkları bulgularını 

ortadan kaldırabilen etkili bir yöntemdir.

CARİ FİYAT-%20

Medikal Fitness Danışmanlığı

Postüral (duruş) bozukluklar, beslenme alışkanlıkları, psikososyal durum, 

uyku düzeni ve hastalıklar gibi sayılabilecek birçok durum kişilerin yaşam 

kalitesini etkileyebilmektedir. Hayat kalitesini düzenlemek, buna bağlı 

olarak obezite, hareketsizlik ve strese bağlı hastalıkları önlemek ve tedavi 

etmek amacıyla Medikal Fitness Danışmanlığı bölümünde kişiye özel, 

sağlık için ve birebir egzersiz programları oluşturulabilmektedir.

CARİ FİYAT-%20

Özel Paket Programlar CARİ FİYAT-%5

Laboratuar Tetkikleri CARİ FİYAT-%15

İlaç Bedelleri CARİ FİYAT

Tıbbi Sarf Malzemeleri CARİ FİYAT

Extra Özel Harcamalar CARİ FİYAT

31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir. h

Memorial Sağlık Grubu liste fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

*Memorial Sağlık Grubu liste fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

MEMORIAL WELLNESS ÖZEL AVANTAJLAR


