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Здраве. Хармония.
Щастие.

 
Алтернативно лечение.

Подмладяване и
здравословен начин на

живот. Превенция.

Навременното диагностициране на
най-малките симптоми е ключът към

вашето здраве и дълголетие.

 
Не чакайте и не отлагайте срещата си с

ЕКСПЕРТИТЕ по здраве!

Навреме означава по-бързо, по-лесно и
по-евтино!

Мост между
традиционната и

алтернативна медицина

Клиника за Безкръвни операции,

Хормонален и Неврологичен баланс 

Екипът на Health Master знае, че
всяко заболяване започва от
нарушаване на хуморалния,

клетъчния имунитет и микробиома
– трите врати, през които проникват

вируси, бактерии, Ковид,
автоимунни и злокачествени
заболявания. Предлагаме ви

алтернативно лечение за постигане
на високо качество на живот с
безкръвни корекции, нано био

чаши, био храни и други.
 Не чакайте!

Отлагането на профилактика,
лечение и превенция води до
загуба на време, пари и живот!

Очакваме Ви!

Health Master първи
обединиха експертите по

здраве с мултидисциплинарен
опит от традиционната и

алтернативна медицина, за да
съхранят вашето здраве!

гр.София, бул. Черни връх 102В (на паркинг BILLA)

tel:+359898816161
mailto:lsl.ekspertite@gmail.com


Част от екипа на експертите
по здраве, които успешно
лекуват:

Марин Минчев - Био
Енерготерапевт

Дарбата на българския терапевт го е
прославила в цяла Европа - Швеция, където е
работил в частна клиника за ставни проблеми,

Германия, Испания, Франция, както и Турция.

След дълги години отдаден на мисията си в
чужбина, биоенерготерапевтът Марин Минчев
се завърна на родна земя, за да помага в
лечението на нелечими проблеми. 

проф. д-р. Вергиния Георгиева

Директор на център по природна медицина и
гладолечение, член на съюза на учените в БАН,

член на Нюйоркската академия на науките,

член на дружеството по фармакология, член на
дружеството по невронауки, член на
международно дружество по проблемите на
Антихистамини. 

За да разкрие дълбинните основания на
човека за предпочитането на едни обекти
пред други, той прилага методи за едномерно
и многомерно разгъване според теорията на
Клайд Кумбс за данни „избор по
предпочитания“. 

Проф. д-р Енчо Герганов  -
Когнитивна наука и психология

Първата  клиника за
лечение чрез
безкръвни операции,

хормонален и
неврологичен баланс

Пост-COVID лечение и COVID

превенция.

Озонотерапия и онкология!

нормализиране на хормоналния
баланс и нормализиране функцията
на всички видове жлези с вътрешна и
външна секреция;

изграждане на стави и хрущяли;

стапяне на шипове и възли;

премахване на безпокойство,

депресии и паник атаки;

отключване на блокажи и зареждане
с положителна енергия;

подобряване на имунитета и общото
здравословно и физическо състояние
на човека;

подобряване на мъжката потентност
и качеството на сперматозоидите;

увеличаване на шансове за
забременяване;

засилване на имунитета, изграждане
на индивидуална устойчивост срещу
вируси и заболявания.

Клиника "Health Master" ви помага в
преодоляването на сериозни
здравословни проблеми, заедно с 
 "Антиейджинг център Дълголетие", в
области като :

Хашимото
Шипове, стави и кости
Панкреас
Бъбречни проблеми
Хипофиза
Астма при деца и възрастни
Фертилност при мъже и жени
Депресивни състояния
Панически атаки
Сърдечна недостатъчност

д-р Владимир Шишков - Член на
Българското Научно Дружество по
Хранене и Диетика

Специализирала е в различни психологически и
енергийни подходи за терапевтична работа
като Мастър Биоенергиен Терапевт с правото да
преподава. Мастър-Практик по Невро-

Лингвистично Програмиране (НЛП), Акашови
Записи, Семейни Констелации, Регресии,

Медитации, Лечение на Емоционални,

Сексуални Блокажи и Ограничения от Детството
и Юношеството.

Силвия Петкова - Психолог и
Биотерапевт, Сексуално Здраве 

Работи и консултира в болница ENT

Department, Monteiro Clinic London, SW11

Medical London.

д-р Валентина Николова - Head &
Neck Department PCH,
Cambridgeshire, Англия

и още 30 лекари!


