
Bővítse praxisát egyetlen platform lézerrel! Kezeljen biztonságosan 
nyáron is a FOTONA Er:YAG és Nd:YAG lézerrendszerekkel! 
A SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Prof. dr. Kemény Lajos vezetésével és a Medifin Hungary Kft. a Fotona 
kozmetológiai, nőgyógyászati, sebészeti és fogászati lézereinek kizárólagos magyarországi forgalmazója tisztelettel 
meghívja Önt a Szegeden megrendezendő: "Kozmetológiai beavatkozások az egyedülálló FOTONA Er:YAG és Nd:YAG  
lézerrendszereivel" bemutatóra és tanfolyamra, a világszerte nóvumnak számító non-invazív lézeres dermokozmetológi-
ai és fül-orr-gégészeti technológia gyakorlattal egybekötött tanfolyamára". A tréninget Dr. Pesthy Dénes, Magyarország 
egyik legtapasztaltabb   lézerspecialistája fogja tartani, aki több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
különböző orvostechnikai lézerkezelések területén.

Bemutatóval egybekötött 
tanfolyam annak, aki: 
 
✓ az élvonalban szeret lenni
✓ aki nem egy, a sok közül szeretne lenni
✓ ki szeret emelkedni a kollégái közül
✓ csúcstechnológiával szeretne kezelni
✓ szerfelett látványos eredményt szeretne 
nyújtani pácienseinek

JELENTKEZZEN
IDŐBEN

tanfolyamainkra, mert a
helyek gyorsan betelnek
és korlátozott számban

tudjuk fogadni!

MEGHÍVÓ

Helyszín: SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Könyvtár   I   6720 Szeged, Korányi fasor 6.

ELSŐ NAP

10.00-13.00 Elmélet, dr. Pesthy Dénes
•    Lézerfizika alapok 
•    Lézer-kötőszövet kölcsönhatások   
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-17.00 Dermokozmetológiai, esztétikai indikációk bemutatása (horkolás, 4D face 
lifting, zsírbontás, seprűvéna, körömgomba, szemölcs, heg, szőrtelenítés,  
testfeszesítés...), dr. Pesthy Dénes

 
MÁSODIK NAP

9.00-13.00 Elmélet, dr. Pesthy Dénes
•    Fotona Er:YAG kezelési lehetőségek
•    Fotona Nd:YAG kezelési lehetőségek
•    Fotona Twinlight kezelési lehetőségek
 •   Nightlase® Horkolás és alvási apnoé elleni kezelés
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-17.00 Dermokozmetológiai, esztétikai kezelések elsajátítása (horkolás, 4D face 
lifting, seprűvénák, körömgomba, szemölcs, heg, zsírbontás, szőrtelenítés, 
testfeszesítés...), dr. Pesthy Dénes

A gyakorlattal egybekötött tanfolyamon való részvétel díja 245.000 Ft, mely képzésről a nemzetközileg elismert Laser and Health Academy oklevelet állít ki, amely 
felhatalmazza a Fotona lézer kezelések alkalmazására bőrgyógyászat, kozmetológia és fül-orr-gégészeti indikációkban.

Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, részvételi szándékát a jelentkezés határidejéig szíveskedjen jelezni, mivel csak korlátozott számban tudjuk fogadni a jelentkezéseket. Jelentkezni a diosym@medi�n.hu 

e-mail címen vagy a +36 30/499 4474-es telefonszámon lehetséges.

A tanfolyam díját a Medi�n Hungary Kft. 
számlaszámára kérjük elôre utalni:
Unicredit Bank
IBAN HU65 10918001 00000077 73140001

www.fotona.hu

A tanfolyam időpontja:

2020. 05. 15-16. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. 05. 01.


