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Siga-nos no facebook!
e Tenha acesso a todas as novidades das Clínicas Pedro Choy em 1ª mão,
ou contacte-nos através da Linha de Apoio 808 20 58 58 e coloque as 
suas dúvidas!

Sabia que...

Infecções Urinárias

“...com a acupunctura 
as infecções urinárias  

deixaram de ser um problema.” 

De 1 a 5 de dezembro 
Semana Informativa

Infecções Urinárias
NESTA SEMANA COLOQUE TODAS AS SUAS 

DÚVIDAS DIRECTAMENTE A UM ACUPUNCTOR

Linha de Apoio 808 20 58 58
Atendimento das 9h00 às 18h00

Balanço Positivo

Durante os meses de out., nov. e dez.  
as Clínicas Pedro Choy abriram as

 portas para esclarecê-lo sobre o
 que a medicina chinesa pode fazer  

por si e promover-lhe demonstrações  
de acupunctura gratuitas.

Venha conhecer-nos também!

Micções frequentes, dolorosas, turvas, acompanhadas de ardor, vestígios 
de sangue (ou até purulência), são sintomas tantas vezes associados a 
Infecções Urinárias…
… Febre, desconforto abdominal e até dor que irradia à zona lombar não 
são, também, de estranhar.

É um problema que afeta mais a Mulher que o Homem, e isto prende-se 
essencialmente com a diferente configuração do Aparelho Urinário e o 
menor comprimento da sua uretra, na primeira. No entanto, há aspetos 
comuns.

A função urinária enquadra-se, no nosso organismo, na “Eliminação”, ou 
seja, na expulsão, do corpo, de líquidos orgânicos que já não são aproveitáveis, 
em termos energéticos, após a última recuperação levada a efeito na 
Bexiga, com o contributo do Triplo Aquecedor e da energia do Rim.                

Acupunctura, Fitoterapia, Dietética, Ginástica Energética e Massagem Tui 
Na vão contribuir para o reequilíbrio da circulação energética do Triplo 
Aquecedor (global) e da Bexiga em particular.

O Método Pedro Choy, exclusivo das Clínicas Pedro Choy, trata as 
Infecções Urinárias de Repetição e esclarece as correções a levar a 
efeito de forma ajustada a cada caso individual, não sem que se proceda 
ao reforço da energia do Rim para uma melhor imunidade e eficácia da 
função  urinária e seu Sistema de Suporte Energético.


