عاشقات الجمال

بداية فى عيادات ميدالين يتحول العمل فى مجال
التجميل إلى عشق  .هذه هى الحقيقة فالكفاءات
العاملة أطباء كانت أو كوادر تمريضية يعملون وفق
قانون العشق للمهنة واملكان وهذا يكفيني ليكون مؤشرا
على النجاح والتألق وللحق فلقد نجحنا فى االستحواذ
على كوادرمؤهلة علميا تملك خبرات تراكمية تبتكر
ٌوتبدع إيمانا منها بان ميدالين مسرح أحالمها املنهي .هذه
الكفاءات دفعت قاطرة النجاح فى ميدالين وساهمت
فى تحقيق كل أهدافها .

د ياسر البدوي لـ بوردنج

ميدالين كلينك

صناعة الجمال

وأكمل  :أن التقنية و االلتزام بمعاير الجودة والخدمات
اللوجستية التي نقدمها بعد الجراحة جعلت ميدالين

1

مجلة بوردنج  -السنة الثانية  -العدد 2018 - 16

‘‘

‘‘

أكد الدكتور ياسر البدوي بروفيسور التجميل  -فى
حواره الحصري مع بوردنج  -أن النجاح الذي حازته
ميدالين كلينيك والشهرة التي بلغتها – عربيا  -تعد نتاجا
للتجارب العالجية الناجحة التي شهد بها املتعاملون معنا
وقال :أن عوامل عدة اجتمعت فى ميدالين كلينيك جعلتها
البوابة الحصرية للجمال لعل أبرزها الكوادر الناجحة
واملوقع اإلبداعي والتقنيات الحديثة باإلضافة لحرصنا
البالغ على تقديم العالج فى أجواء موصوفة بالرفاهية
 .وعن التنافسية مع العيادات املثيلة قال د البدوي
أن ميدالين تنافس نفسها وتحرص على تسريع عجلة
التطوير والتحديث داخلها تعاطيا مع أماني عمالئها
الباحثين عن مرفأ عالجي  7نجوم .

عيادات تضاهي نظيراتها  -عامليا  -بل ال أبالغ اذا قلت
انها تتفوق أيضا عليها  .وعن إقبال الخليجيات بشكل
عام والسعوديات على وجه الخصوص قال بروفيسور
التجميل أن السيرة املهنية الناجحة تظل سفير االنسان
واللسان الناطق بنجاحه ولقد عملت بالسعودية فترة
طويلة وحققت أفضل النتائج األمر الذى ساهم فى
انتشار اسمي عربيا  ..حوار دام ساعتين مع بروفيسور
التجميل األشهر فتعالوا نسمع لصوت د البدوي محموال
على سطوربوردنج .

شهادة المرضى ضوء أخضر
يقودنا للتألق واإلبداع

‘‘

فى عياداتنا يتحول العمل إلى
عشق  ..وكوادرنا مبدعون
موقع إبداعي

تخيرنا موقعنا بمدينة الشيخ زايد إلعتبارات عدة
ومزايا متعددة أبرزها الهدوء والبعد عن ضوضاء
املدن وصناعة مناخ عالجي محفز ليس هذا فقط بل
كنا األحرص على أن تكون عياداتنا صانعة للرفاهية
والراحة فى كل �شىء فزائر عياداتنا يستشعر أنه
فى منتجع سياحي  7نجوم لجمال املبنى ونموذجية
التنظيم وحسن الضيافة و االستقبال .

‘‘

‘‘

بوردنج  :كمال مصطفى

‘‘

مرفأ عالجي  7نجوم

مراجعات عياداتنا من كافة الجنسيات يعرفن ما
مليدالين من مكانة فى عالم صناعة الجمال ويثقون في
أسلوب عالجها العالمي وللحق فقد تخطت نتائجنا
 – 2017وفقا للرصد – فوق ماكنا ننشده ونتمناه
حيث أشاد بنا كل املتعاملين معنا بال استثناء وهنا أحب
ٌ
أن أقول أن شهادة مريض واحد تغني في نظري عن ألف
شهادة تقدير حيث أراها عنوان نجاح وضوء أخضر
يقودنا ملزيد من اإلبداع والتألق .

اإلستثمار اإلبداعي للتكنولوجيا
جعل ميدالين عالمية المستوى
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مميزات خاصة

اليمكنني حصر املميزات العالجية الخاصة فى ميدالين
كلينك فنحن نواكب العصر خطوة بخطوة ونساير
قفزاته العلمية ونوظف التقنية بشكل مثالي لتكون
ٌ
الذراع املعين ملنظومة عالجية ناجحة  .ففي عيادة
ميدالين كلينيك نمنح عاشقات الجمال مقابلة الطاقم
الطبي أوال لتحديد خارطة العالج وليكون املريض أكثر
دراية باألسلوب العالجي الذي سيتم اتباعه معه كما
نحرص على استكمال منظومة اإلبداع بخدمة التغذية
للحصول على جسم أفضل من خالل أفضل إستشاري
متخصص .

تجميل األنف وشد
الوجه والذقن
والرقبة
جلسات تقشير
الوجه بالفراكشنال
ليزر

تكبير الثدي بجرح ال
يتعدى  4سم

مرحبا بالخليجيات

جراحات التجميل ال تعرف القطرية كما الباحثات عن
الجمال ينشدن البوابات الناجحة عالجيا مهما ابتعد
مكانها  .لهذا أؤكد أن نسب الخليجيات والسعوديات
على وجه الخصوص في عياداتنا كبيرة  .لم نستقطبهم
بالدعايات بل بالسيرة العالجية الناجحة والنتائج
املذهلة  .نعم النتائج هى أول وسائل اإلعالن عن النجاح
.

‘‘

‘‘

نواكب العصر ونساير قفزاته
العلمية ونوظف التقنية
بشكل مثالي

جلسات ليزر إلزالة
الشعر

شد البطن وتجميل
الجفون

حقن الخدود
وتكبيرها

جلسات البالزما
المعززة بعوامل
النمو
شفط الدهون دون
إختالفات أو تعرّجات
من خالل تقنيات
الشفط بالسمارت
ليبو والفيزر

حقن الجلد
بالميزوثيرابي
وتفتيح البشرة
والشفايف

عالج الجلد من آثار
حب الشباب

نضارة البشرة من
خالل جلسات
الديرماروللر
والديرمابن
عمليات تجميل
األنف
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