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Oligoskan ma niezwykłe możliwości diagnostyczne. Na czym one polegają? 
Lek. med. Dariusz Szymański: To urządzenie spektrofotometryczne, które służy do 

szybkiej diagnostyki poziomu mikroelementów i metali ciężkich oraz stresu oksyda-

cyjnego w organizmie. Testujemy spektroskopem cztery punkty na dłoni i po trzech 

minutach mamy wyniki do interpretacji. To ważne, wszelkie niedobory mają znaczenie 

dla naszego zdrowia, np. jeśli brak nam miedzi, to magnez nie będzie się wchłaniał.  

Do tej pory jednak radziliśmy sobie bez badania oligoskanem...

Tak, ale kiedyś owoce i warzywa miały więcej mikroelementów i witamin. Choćby 

polskie jabłka mają dwa razy mniej samej tylko witaminy C. Tymczasem jeśli podczas 

badania stwierdzimy niski poziom chromu, możemy założyć, że pacjent ma większą 

skłonność do cukrzycy. Niski poziom selenu jest zaś typowy dla chorych onkologicznie, 

a więc suplementując selen, zmniejszamy ryzyko zachorowania na raka. 

Drugie urządzenie, które uznaje pan, doktorze, za istotne, to Milta. Dlaczego?

Milta łączy terapię polem magnetycznym, laserem i światłem. Działa leczniczo na 

skórę, mięśnie i kości. Bezboleśnie, bezinwazyjnie i bez skutków ubocznych wspomaga 

gojenie ran nawet tak trudnych w terapii jak te typu cukrzycowego. 

Jakich pacjentów wysyła pan, doktorze, na zabieg Miltą?

Milta wzmacnia cały organizm, jest więc wskazana m.in. dla osób z chorobami cywili-

zacyjnymi, jak choroba Hashimoto. Niweluje stany zapalne, które są odpowiedzialne 

za wiele chorób, m.in. Leśniowskiego-Crohna. Może pomóc także w terapii depresji. 

Najchętniej wysłałbym na badanie oligoskanem i terapię Miltą wszystkich pacjentów, 

bo zwiększyłoby to ich szanse na wyzdrowienie w wypadku każdej dolegliwości. 

Cuda 
medyCyny

„Od dwóch miesięcy wykorzystuję 

w swojej praktyce terapię urządzeniem 

Milta Derm. Zauważyłam, że już po kilku 

zabiegach u pacjentów z przewlekłym 

zapaleniem zatok pojawia się najpierw 

uwalnianie dużej ilości wydzieliny, 

a następnie duża ulga w codziennych, 

utrudniających funkcjonowanie 

dolegliwościach, zmniejszenie 

wydzieliny i ustąpienie bólu. Poza 

tym pacjenci z dolegliwościami 

bólowymi stawów z różnych przyczyn 

doświadczają poprawy w zakresie 

możliwości poruszania się, łagodzenia 

obrzęków i bólu. Niezwykle istotne 

jest również to, że fototerapia 

za pomocą urządzenia Milta jest 

bezbolesna, nieinwazyjna, nie wywołuje 

negatywnych skutków ubocznych, 

przyspiesza regenerację tkanek 

miękkich: skóry, mięśni, ścięgien, 

powięzi, a nawet kości po urazach 

i w stanie zapalnym, redukuje obrzęki, 

stymuluje komórki w procesie gojenia 

się ran i procesach zwyrodnieniowych”.

OLigOSkaN i MiLta TO urZąDZeNia  

MeDyCZNe NajNOwsZej geNeraCji 

DLa: ZesTresOwaNyCH, CierPiąCyCH 

Na BóLe sTawów, CukrZyCę CZy 

iNNe CHOrOBy CywiLiZaCyjNe, 

a Także DLa ZagrOżONyCH geNeTyCZNie 

różNyMi CHOrOBaMi. uZuPełNieNie 

MikrOeLeMeNTów i TeraPia świaTłeM  

MOgą wysTarCZyć, By POCZuLi się 

LePiej, a NaweT ODZyskaLi ZDrOwie. 

Lek. med. Dariusz Szymański 
Vega Medica instytut Medycyny Holistycznej w warszawie   
ul. szafarczyka 5, 01-227 warszawa
tel. 22 632 15 14

www.vegamedica.pl

lek.med. Beata antosik,  
Beata antosik Clinic,  
ul. koszykowa 82b/12,  
warszawa 02-008,  
tel.+48 602 60 80 65 
www.beataantosik.pl 

DYStRYBUtOR W POLSCE
tECHNO-MED FRaNCE
Marcin Maciocha
ul. Dolna 8, 37-418 krzeszów
tel. +336 599 634 58
www.kzss.pl  email: m.maciocha@orange.fr

Dr n. med. Roman kowal, NZOZ Nova-Medic 
przy Międzynarodowym Centrum Medycyny 
Holistycznej – Pracownia laseroterapii
Milta Plus – radom, ul. wolność 10c  
tel. 696 522 822 lub 48 660 12 34

kontakt@nova-medic.pl

Aparat MILTA – technologia fotostymulacji, 
przyspieszająca proces odnowy komórkowej 
wszystkich tkanek, eliminuje stany zapalne i ból.
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