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SVEIKATOS TYRIMAI, PASIŪLYMAI 

24, 25 d. 11 - 19 val.

24, 25 d.

25 d. 11-12 val.

25 d. 12-14 val.

24 d. 14 - 19 val.

24 d. 14val.

24 d. 14 val. 

Balandžio d. 27 - 
gegužės 27d.

25 d. 12 - 14, 16 - 17 val.

 12,30 ir 17 val. 

2015.04.24 
Pradžia 10.00 val.

24d. 14.00 - 16.00

Nemokami kraujo tyrimai:           
Nustatyti kraujo grupę

Rh faktorių
Hemoglobino kiekį

Kell antigeną

Bus matuojama kūno masės sudėtis (kūno masės 
indeksas (KMI), riebalų ir raumenų santykis, 

rekomenduojamas dienos kalorijų poreikis); arterinio 
kraujo spaudimo (AKS) ir širdies ritmo; konsultuojama 
dėl lytiškai plintančių ligų, genetinio tyrimo PRISCA – 
norinčioms susilaukti sveiko kūdikio. Lankytojai turės 
galimybę pasikonsultuoti dėl įvairių ligų ir tyrimų su 

laboratorinės medicinos atstovais. 

UAB „Sosdiagnostika“ akredituotos laboratorijos  
pristatymas. „Kraujo kelias“

30 užsiregistravusiųjų, nemokamas cholesterolio 
tyrimas. Visiems dalyviams 50 % nuolaida tyrimui.

Nemokama vidaus ligų gydytojo konsultacija: 
„Ką turėtumėte žinoti apie kūno masės indeksą?“ 

gyd. Daina Musiuvienė 

Paskaita tema: „Erkės ir jų pernešamos ligos, prevencija“.

 Šiaurietiškojo ėjimo pamoka.

Paroda ,,Menas kovoje prieš vėžį“

Diabeto tyrimas

30 užsiregistravusiųjų nemokamas cholesterolio 
tyrimas iš veninio kraujo. Visiems renginio dalyviams 

cholesterolio tyrimui - 50 % nuolaida.

Nemokamas Medicinos diagnostikos ir laboratorinių 
tyrimų asociacijos valdybos pirmininkės, gydytojos 

Egles Marciuškienes seminaras apie 
“Vitamino D svarbą žmogaus organizmui”
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24d. 16.00 – 19.00
25d. 14 - 19 val.

24, 25d.

24, 25 d.

24, 25 d.

24, 25 d.
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24 d. 16,30

24, 25 d.

24 d. 11 - 19 val.

24 d. nuo 12 iki 18 val.

24 d. nuo 12 iki 16 val. 

24 d. nuo 11 iki 16 val.

25 d. nuo 10 iki 19 val.

24 ir 25 d. 

Pro�laktiniai tyrimai ypatingomis kainomis: Anemijos 
(mažakraujystės) programa; Vitaminų ir mineralų kiekio 
tyrimai;Išsamus virškinamojo trakto ištyrimas; Raumenų 

ir sąnarių ligų programa; Skydliaukės pro�laktinė 
programa; Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos 

programa; Išsamus pro�laktinis vyro/moters ištyrimas; 
Onkologinė vėžio programa moterims; Onkologinė 

vėžio programa vyrams;  Inkstų ištyrimas

Kraujospūdžio matavimai, hemoglobino nustatymai, 
šlapimo rūgštis, streptokoko tyrimai. Nustatymui 

naudojami testai.

Konsultavimas ir prekyba vaistažolėmis

Atnešk seną šepetuką arba iškritusį dantuką ir įsigyk 
naują dantų šepetuką su 50 % nuolaida + kelioninis 

rinkinukas - dovana.

Nemokamas regėjimo patikrinimas bei konsultacijos. 
Klientai, kurie pasitikrins, gaus korteles su šių dienų 
pasiūlymu: 
• 25 % nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius
• 25 % nuolaida saulės akiniams

Aliejaus spaudimo mašina,  bus spaudžiama kanapių, 
sėmenų aliejaus.

Seminaras - diskusija prie arbatos puodelio. „Kava, 
arbata, herba‘tos ir sveikata. Tiesa ir netiesa teiginiuose. 
Mados ir tyrimai.  „Baubai“ ir pažadai“. Seminaro vedėja 

„SKONIO IR KVAPO AKADEMIJOS“ 
lektorė Dovilė Vinskienė.

Visai NUMIS MED kosmetikai 
su kortele MEDUS - 40 % nuolaida.

Testavimas ŽIV greitaisiais testais, 
apsaugos priemonių dalinimas.

Nemokamai atliekamas 
plaukų tyrimas specialiu aparatu.

Nemokamas greitas manikiūras
 ( odelių atstūmimas ir nagų lakavimas ) 

Nemokamas makiažas.

Nemokamas makiažas.

Veido valymo sistema ''Philips Pure'', norinčioms bus 
atliekama veido valymo procedūra šiuo aparatu. 
,,Douglas Hair plaukų priežiūros priemonėms ir 

Douglas Beauty System veido priežiūros priemonėms -  
taikoma - 20 % nuolaida. Bus pristatomos kvapų 

naujienos ir taikomos nuolaidos.
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GROŽIO PASIŪLYMAI

Seminaras, dietologo konsultacija, 
endokrinologo konsultacija.

„Subalansuotos mitybos svarba“, visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė Teresa Jukevičė. 

Paskaitos trukmė 40 min.

24 d. 13 val.



Nemokamų tyrimų kiekis ribotas
Daugiau info: info@vcup.lt, arba Tel.:  852731515
www.vcup.lt ar https://www.facebook.com/CentrasVCUP

Renginio partneris 

Šnipiškių bendruomenės Centras
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24 d. 16,45 
 25 d. 13 val. 
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24, 25 d.

24, 25 d.
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24, 25 d.

24, 25 d.

24 d. 17 – 18 val., 
25 d. 13 – 14 val.

24 d. 12 - 15 val.
25 d. 14 - 17 val.

Nemokama anticeliulitinė programa (1 kartas)
  - 10 % nuolaida visoms paslaugoms.

Šokių studijoje ”Dance art”, Zumba pamoka.

Specialūs pasiūlymai grožio ir sveikatos literatūrai.

Vizažisto konsultacija, nemokamas makiažas.

Šviežių sulčių kokteilis 
„Atsikratyk toksinų” tik 1€ (200 ml)

ERDESA profesionalų atliekamas makiažas su prekinių 
ženklų:  BIKOR, SCREEN FACE, LORD&BERRY

dekoratyvine kosmetika.

Nemokamas plaukų formavimas, nagų lakavimas. 
Nuolaidos prekėms skyriuje.

Visam asortimentui - 15 - 50 % nuolaida. 
Nemokamas  plaukų sruogų dažymas  nuplaunamais 

plaukų šešėliais. 

Nemokamas dieninis makiažas su mineraline kosmetika

20 % nuolaida prekėms ir paslaugoms.

10 % nuolaida �gūrą koreguojantiems drabužiams.

Visai ADIDAS linijai  - 10 % nuolaida.

Pavasario - vasaros sporto, laisvalaikio kolekcijų 
demonstravimas 

Spalvų terapija: puodelių dekoravimas, karoliukų 
vėrimas, akvarelės liejimas, atviručių gamyba.
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ERDESA

18 25 d. 11 – 13 val. Stilistės Natalijos Stunžėnienės konsultacija
3 aukštas

parduotuvė 
SILUETA
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