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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�شعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

پ ت�سخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

ا�ست�س�������ارات اجل�����لدي��������ة 

والتجمي�����������ل واللي�������������زر

ع�������س��������و الأك��������ادميي�����������ة 

الأم����ريكي��������ة للجل���������������د 

 20 �سنة خربة يف املجال

• خيوط الذهب ثالثية الأبعاد ل�سد الوجه والرقبة.
• عالج حب ال�سباب واحلفر الناجتة عنه.

• برامج ت�ساقط ال�سعر وتكثيفه.
• ن�سارة الب�سرة - توريد ال�سفايف.

• حق���ن البالزما للوج�������ه وكثافة وال�سعر.
• ميزوثريابي - بوتك�ض - فيللر جلميع مناطق الوجه واجل�سم. 

• تعديل �سطح الأنف.

جم���ي�����ع  لإزال�������ة  متط���������ورة  ب��������اردة  لي������������زر  اأج��������ه������زة   -1

والأبي�ض  ال��������سمي����ك  )الأ�س������ود  ال���������زائ����������د  ال������سعر  اأنواع 

الوب����ري( ب�ع�دد جل�سات قليلة وبدون اأمل.

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.

3- اإزالة الكلف والبقع واإخفاء امل�سامات والتق�سري باأنواعه.

واحل���م������راء( )البي�س������اء  ال���ج��ل������د  ت�سقق������ات  ع�������الج   -4

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

@ٍRoyalClinicKw55146569 - 25655839ال�ساملية - الدائري الرابع - مقابل املطايف - الدور ال�ساد�ض

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

وصور وبروشورات التوعية من 
ادارة العالقات العامة واالعالم في 
جناح خاص الى جانب عرض 
مع���دات املكافحة وآليات مركز 
اجلهراء احلرفي حلضور البرنامج 
التدريبي الذي استمر ملدة اسبوع 
من اعداد التوجيه الفني للعلوم 
باجلهراء وبإشراف منى النجدي 
املوجهة األولى للعلوم وشيماء 

إطفاء اجلهراء يقيم برنامج توعية وتدريب
 حملضري ومحضرات املختبرات والعلوم

عبدالغف���ور مش���رفة العلوم 
والعقيد محمد الش���طي مدير 
إطفاء محافظة اجلهراء والرائد 
عبداهلل العويهان رئيس مركز 

احلرفي باإلنابة.

أقام فري���ق التوعية بإدارة 
إطفاء محافظة اجلهراء برنامج 
توعي���ة وتدري���ب حملض���ري 
ومحضرات املختبرات والعلوم 
في م���دارس منطق���ة اجلهراء 
التعليمية، حيث ألقى احملاضرة 
األولى ضابط ارتباط العالقات 
العامة باجلهراء ورئيس نوبة 
)أ( مبرك���ز »احلرفي« النقيب 
مش���عل العبدلي ع���ن مخاطر 
احلريق في مختبرات املدارس، 
واحملاضرة الثانية عن التصرف 
السليم في حالة حريق مبختبر 
مدرسي ألقاها املالزم محمد جزاع 
ضابط )أ( نوبة مركز احلرفي، 
واحملاضرة الثالثة عن كيمياء 
احلريق واملواد اخلطرة ألقاها 
املهندس عادل حسن من ادارة 

وقاية اجلهراء.
كما ق���ام الفري���ق بتدريب 
املعلمني واملعلمات على االستخدام 
الس���ليم ملطف���أة احلريق في 
جانب من البرنامج املختبرات، ومت عرض ملصقات 

»اإلطفاء«: امللتقى الكويتيـ  املصري منوذج لتعاون األشقاء الناجح

والعدي���د من البروش���ورات 
التوعوية التي تتناس���ب مع 
جميع النش���اطات ملا لها من 
قيمة في احلفاظ على األرواح 
واملمتلكات، كما حضر املعرض 
وفد من الدفاع املدني املصري 
لالطالع على خبرات اإلطفاء 
ومت عرض جتربة اس���تخدام 
وسائل التواصل االجتماعي 
الت���ي مت توظيفه���ا لصالح 

توعي���ة اجلمهور وس���هولة 
التواصل معه���م، اضافة الى 
شرح مقدم عن احلمالت التي 
تقيمها ادارة العالقات العامة 
واإلعالم بالتعاون مع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية واألهلية 
مثل حملة نبيها توصل في كل 
بيت، ودورة اطفائي في كل بيت، 
وحملة السالمة املنزلية )سالم( 
األخيرة التي شاركت بها شركة 
ايكويت للبتروكيماويات وكانت 
منوذجا للش���راكة الناجحة، 
وحملة تسجيل قاعدة بيانات 
األشخاص من ذوي اإلعاقة التي 

ستنطلق قريبا.
وخ���الل املعرض عرضت 
افالم توضح امكانيات رجال 
اإلطفاء بالتعامل مع احلوادث 
الكبرى وتطبيق خطة ادارة 
الكوارث التي ساهمت بشكل 
كبي���ر ف���ي انهائه���ا بأزمنة 
قياسية مما قلل نسبة األضرار 
والوصول الى الهدف املنشود 
سعيا للتطوير املستمر فيما 

يتعلق باحلماية املدنية.

في املناطق السكنية بنسبة 
كبيرة من خالل اإلحصائيات 
الدورية الصادرة عن اإلدارة 
العامة لإلطفاء، كما مت توزيع 
بروشورات وكتيبات حتتوي 
على الوقاية من حرائق املصانع 
وكيفية الوقاية من احلرائق 
املنزلية، وأكثر األسباب شيوعا 
لهذه احلوادث وكتيبات السالمة 
في البحر والسالمة في الفنادق 

ش����اركت االدارة العام����ة 
لالطفاء في املعرض وامللتقى 
الكويت����ي � املصري بجانب 
العديد من الوزارات واملؤسسات 
احلكومي����ة واألهلية والذي 
تنظمه شركة سكاي اسكبو 
للمعارض واملؤمترات خالل 
الفترة من 21 الى 23 اجلاري 
واملقام ف����ي جمهورية مصر 
العربي����ة الش����قيقة حت����ت 
رعاية سفارة الكويت ووزارة 
التجارة والصناعة املصرية، 
حيث افتتح املعرض القائم 
باألعمال في سفارة الكويت 
املستشار محمد احملمد ورئيس 
هيئة التنمية الصناعية اللواء 
اسماعيل جابر، وقد تضمن 
جناح اإلدارة العامة لإلطفاء 
عرضا لألنش����طة التوعوية 
وجتربته����ا في ه����ذا املجال 
عن طري����ق تطبيق خارطة 
الطري����ق املتضمن����ة آخر ما 
توصل الي����ه العلم احلديث 
لنش����ر الثقافة الوقائية مما 
قلل نس����بة حوادث احلرائق 

املشاركون في امللتقى


