
Αποκτήστε δωρεάν την ψηφιακή 
κάρτα υγείας του Hellenic Healthcare 
Group, κατεβάζοντας την εφαρμογή 
Health_e Bonus Card και απολαύστε 
μια σειρά από αμέτρητα προνόμια 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
ιατρικής περίθαλψης για καλύτερη 
υγεία και καλύτερη ζωή.

• 7 Θεραπευτήρια
• 5 Διαγνωστικά Κέντρα
• Αμέτρητα Προνόμια

Μια ψηφιακή κάρτα 
προνομίων υγείας 
στα χέρια σας
Κατεβάστε την εφαρμογή και γίνετε μέλος 
του premium δικτύου υγείας του HHG
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Hellenic Healthcare Group

Ο μεγαλύτερος  
ιδιωτικός Όμιλος  
υπηρεσιών υγείας  
στην Ελλάδα 
Στο HHG, με επτά κορυφαία Θεραπευτήρια και πέντε Διαγνωστικά  
Κέντρα παρέχουμε ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη  
για κάθε θέμα υγείας, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία,  
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
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Σας καλωσορίζουμε  
στο loyalty program 
Health_e Bonus Card  
του HHG 
Το Hellenic Healthcare Group,  ο 
μεγαλύτερος ιδιωτικός Όμιλος υπηρεσιών 
υγείας στην Ελλάδα, σας επιβραβεύει για 
την εμπιστοσύνη σας και σας καλωσορίζει 
σε ένα premium δίκτυο υγείας μέσα από 
την εφαρμογή Health_e Bonus Card.

Με κάθε σας συναλλαγή (π.χ. επίσκεψη 
γιατρού, εξετάσεις, νοσηλεία) στα 
Θεραπευτήρια Υγεία, Metropolitan 
Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, 
Λητώ, Creta InterClinic, στα Διαγνωστικά 
Κέντρα HealthSpot, στο Υγεία IVF και 
στο εργαστήριο ALab, μαζεύετε πόντους, 
ανεβαίνετε βαθμίδα και ανταμείβεστε για 
την επιλογή σας.

Η κάρτα Health_e Bonus σας δίνει 
τη δυνατότητα να απολαμβάνετε 
ξεχωριστά προνόμια με ειδικές 
παροχές και μοναδικές προσφορές στα 
Θεραπευτήρια, τα Διαγνωστικά Κέντρα 
και το εργαστήριο ALab του Ομίλου HHG.

Πώς να αποκτήσετε  
τη Health_e Bonus Card
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή 
Health_e Bonus Card από το App Store 

για συσκευές iOS και το Google Play  
για συσκευές Android.   

www.healthebonus.gr

by

BONUS CARD ΒΥ
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Τι σας προσφέρει η εφαρμογή 
Health_e Bonus Card
•  Υπηρεσίες υγείας σε προνομιακές τιμές ή απολύτως δωρεάν  

στον μεγαλύτερο ιδιωτικό Όμιλο υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

•  Ενημέρωση για τους πόντους, τα προνόμια, τις νέες υπηρεσίες σε κάθε 
Θεραπευτήριο και Διαγνωστικό κέντρο του Oμίλου,  
καθώς και ενδιαφέρουσα αρθρογραφία για θέματα υγείας.

•  Γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία σας.

•  Απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων  
υγείας, αφού εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. 

Ποιες είναι οι βαθμίδες & οι πόντοι
•  Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή Health_e Bonus Card γίνεστε αυτόματα 

κάτοχος της Health_e Bonus White, η οποία έχει 0 πόντους. 

•  Όταν μαζέψετε 500 πόντους αλλάζετε αυτομάτως βαθμίδα και αποκτάτε την 
Health_e Bonus Blue.

•  Όταν φτάσετε τους 5.000 πόντους ανεβαίνετε στην Health_e Bonus Silver.

•  Όταν φτάσετε τους 20.000 πόντους αποκτάτε την Health_e Bonus Gold.

210 300 66 34
Γραμμή εξυπηρέτησης για τους κατόχους 
 της Health_e Bonus Card

Πώς γίνεται η εγγραφή;
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και σύντομη  
και ολοκληρώνεται οnline από κινητή ή σταθερή  
συσκευή χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε Θεραπευτήριο  
ή Διαγνωστικό Κέντρο του Ομίλου HHG.
Κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή  
Health_e Bonus Card, χρειάζεται να έχετε:
• ενεργό προσωπικό e-mail
• προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου
• αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
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Ποια είναι η αντιστοιχία   
ευρώ - πόντων
 Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες: 1 ευρώ = 10 πόντοι

Διαγνωστικές εξετάσεις στα HealthSpot: 1 ευρώ = 20 πόντοι

Ιδιωτική νοσηλεία/ νοσηλεία με χρήση δημόσιου 
ασφαλιστικού φορέα: 1 ευρώ = 5 πόντοι

Νοσηλεία με ιδιωτική ασφάλιση: 1 ευρώ = 3 πόντοι

Φόρτωση πόντων
Μετά από κάθε επίσκεψή σας σε ένα από τα Νοσοκομεία  
ή Διαγνωστικά του Ομίλου HHG και εφόσον έχετε κατεβάσει 
την εφαρμογή, πρέπει να ζητήσετε στο ταμείο να σας 
περάσουν τους πόντους.

Για ένα πρώτο χρονικό διάστημα 3 μηνών μπορείτε  
να ζητήσετε τους πόντους από υπηρεσίες που έχουν  
γίνει σε προγενέστερο χρόνο.

Health_e  
Blue
500  

πόντοι

Health_e  
White

0 πόντοι

Health_e  
Silver
5.000  

πόντοι

Health_e  
Gold

20.000  
πόντοι

Βαθμίδες  
& πόντοι

whitewhite

Mε την πρώτη κιόλας επίσκεψη σε ένα από τα  
Θεραπευτήρια ή τα Διαγνωστικά Κέντρα  
HealthSpot παρέχεται:

•  20% έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες των HealthSpot

•  15% έκπτωση στα Check up

•  10% έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του Ομίλου HHG
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Προγραμματισμένες επισκέψεις στα εξωτερικά  
ιατρεία του Ομίλου σε επιμελητές ιατρούς: 20 €

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC
Αιματολόγος ✔ ✔ ✔

Αγγειοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔

Γαστρεντερολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Γναθοχειρουργός ✔ ✔ ✔

Γυναικολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Διαβητολόγος ✔ ✔

Θωρακοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Λοιμωξιολόγος ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευροχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ουρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πλαστικός χειρουργός ✔

Πνευμονολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Φυσίατρος ✔ ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ ✔ ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Έξτρα εκπτώσεις 
15% στις φυσικοθεραπείες

10%  στις οδοντιατρικές υπηρεσίες  
(Υγεία και Metropolitan Hospital)

40%  στις οφθαλμολογικές εξετάσεις (βυθοσκόπηση, 
οπτικά πεδία, οπτική οξύτητα)

20%  στις λοιπές παιδιατρικές ειδικότητες  
(Παίδων Μητέρα και Μetropolitan Ηospital)

Επιπλέον ειδικότητες με μειωμένη χρέωση: 30 €
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 

HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 
GENERAL

CRETA 
INTERCLINIC

Αλλεργιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Δερματολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ενδοκρινολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ηπατολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Οφθαλμίατρος ✔ ✔ ✔ ✔

Ρευματολόγος ✔ ✔

Ψυχολόγος ✔

Ψυχίατρος ✔

blueblue
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Επείγοντα περιστατικά σε εφημερεύοντες ιατρούς  
των εξωτερικών ιατρείων όλο το 24ωρο: 20 €

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Έκπτωση 10%
Η έκπτωση γίνεται επί του ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου. Της έκπτωσης 
εξαιρούνται υλικά, ειδικά υλικά,  
φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC

Γυναικολόγος ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πνευμονολόγος ✔ (9:00-21:00) ✔ (9:00-21:00) ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ (9:00-21:00) ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοορθοπαιδικός ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Δωρεάν μεταφορά 
με ασθενοφόρο
•  σε περίπτωση νοσηλείας στα 

Θεραπευτήρια του HHG (εντός Αττικής)

•  σε περίπτωση νοσηλείας όταν η μεταφορά 
γίνεται από τα Διαγνωστικά Κέντρα 
HealthSpot σε Θεραπευτήριο του HHG 
(εντός Αττικής)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το συν στην υγεία σου

Συνταγογράφηση 
διαγνωστικών εξετάσεων όταν 

αυτές πραγματοποιούνται  
στα Διαγνωστικά Κέντρα 

HealthSpot
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Οι μέλλουσες μητέρες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ολοκληρωμένων προνομιακών πακέτων 
προγεννητικού ελέγχου και τοκετού, φυσιολογικού ή με καισαρική τομή. Ο προγεννητικός έλεγχος που 
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες αιματολογικές, αλλά και τις εξειδικευμένες εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και ο τοκετός, ανάλογα με την επιλογή του δωματίου, παρέχονται 
για εσάς, τους κατόχους της Health-e bonus card σε προνομιακή τελική τιμή και συγκεκριμένα σε:

• 3κλινο: 2.100 € • 2κλινο: 2.650 € • 1κλινο: 3.800 €  *οι τιμές τοκετού είναι προ ΦΠΑ 

Επίσης στο πλαίσιο της φροντίδας για τη μητέρα, παρέχονται δωρεάν και άλλες υπηρεσίες.  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 68 69 000 & 210 68 69 274.

Υγεία IVF Εμβρυιογένεσις: Προνομιακά πακέτα εξωσωματικής γονιμοποίησης και κατάψυξης ωαρίων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΤΟΚΕΤΟΣ  (Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ)

•  Μειωμένη τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών των Θεραπευτηρίων: Παρέχεται η τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου +30 % (ΦΕΚ+30%).

•  Στις Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex καρδιάς και σώματος  
παρέχεται τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

•  Στις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας καθώς και στις ειδικές Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες (π.χ. Αξονική 
Στεφανιογραφία, Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, Μαγνητική Μαστών, Φασματοσκοπία κ.λπ.)  
παρέχεται έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Διαγνωστικά Κέντρα ΗealthSpot
•  Τιμές ΦΕΚ στις αιματολογικές εξετάσεις (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  Μοριακός έλεγχος (PCR) για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  40 €
•  Rapid test για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  8 €
•  10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ακτινογραφίες (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  10% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στους υπερήχους (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

DOCARE ΠΑΡΟΧΕΣ (Μητέρα)

Υπηρεσίες αδυνατίσματος 

•  Πρόγραμμα αδυνατίσματος & σμίλευσης σώματος:  
55 €/συνεδρία

Υπηρεσίες ομορφιάς

•  Πρόγραμμα Laser αποτρίχωση Full Body:  
175 €/συνεδρία

(Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

blueblue

Βασικός αιματολογικός  
έλεγχος σε όλα τα Θεραπευτήρια  

και τα Διαγνωστικά Κέντρα  
HealthSpot: 10 €

Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Σάκχαρο,  
Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, HDL, LDL, 

Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, TSH, Γενική ούρων. 
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Για τη γυναίκα   

Γυναικολογικός  
έλεγχος: 35 €  
•  Εξετάσεις αίματος:  

Γενική αίματος, TSH,  
Σίδηρος, Φερριτίνη

•  Γενική ούρων
•  Τεστ ΠΑΠ
•  Βασική γυναικολογική εξέταση

Υπέρηχος μαστού: 25 €
Μαστογραφία: 40 €
Τομοσύνθεση: 50 €
(Μetropolitan Hospital,  
& Metropolitan General) 

Για τον άνδρα 

Πρόγραμμα ελέγχου 
προστάτη: 35 €  

• PSA
• FREE PSA
•  Κλινική εξέταση  

προστάτη

Για το παιδί 

Προληπτικός  
έλεγχος υγείας: 55 €  
(Μetropolitan Hospital, Mητέρα)

• Γενική αίματος 
• Σάκχαρο 
• Κρεατινίνη 
• Ουρία 
• Τριγλυκερίδια 
• FT4 
• HDL χοληστερίνης 
• LDL χοληστερίνης 
• Χοληστερίνη αίματος 
• Φερριτίνη 
• Σίδηρος 
• Τ.Κ.Ε. 
• Παιδιατρική εξέταση

Φτιάξε το δικό σου check up
Αν είστε κάτοχος της κάρτας Health_e Bonus 

οποιασδήποτε βαθμίδας, μπορείτε να επισκεφθείτε 
δωρεάν έναν ειδικό παθολόγο του δικτύου υγείας 

του HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Mητέρα, 
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic 

καθώς και τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot) 
που θα σχεδιάσει ειδικά για εσάς εξατομικευμένο 

check up προσαρμοσμένο στις ανάγκες  
και στο ιστορικό υγείας σας,  

σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.

CHECK UP (Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

10-20%  
έκπτωση στις κατ’ οίκον  
υπηρεσίες υγείας

Home
Care

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Home
Care
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Έξτρα εκπτώσεις 
15% στις φυσικοθεραπείες

10%  στις οδοντιατρικές υπηρεσίες  
(Υγεία και Metropolitan Hospital)

40%  στις οφθαλμολογικές εξετάσεις (βυθοσκόπηση, 
οπτικά πεδία, οπτική οξύτητα)

20%  στις λοιπές παιδιατρικές ειδικότητες  
(Παίδων Μητέρα και Μetropolitan Ηospital)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα εξωτερικά  
ιατρεία του Ομίλου σε επιμελητές ιατρούς: 10 € 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC
Αιματολόγος ✔ ✔ ✔

Αγγειοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔

Γαστρεντερολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Γναθοχειρουργός ✔ ✔ ✔

Γυναικολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Διαβητολόγος ✔ ✔

Θωρακοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Λοιμωξιολόγος ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευροχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ουρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πλαστικός χειρουργός ✔

Πνευμονολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Φυσίατρος ✔ ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ ✔ ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Επιπλέον ειδικότητες με μειωμένη χρέωση: 20 €
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 

HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 
GENERAL

CRETA 
INTERCLINIC

Αλλεργιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Δερματολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ενδοκρινολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ηπατολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Οφθαλμίατρος ✔ ✔ ✔ ✔

Ρευματολόγος ✔ ✔

Ψυχολόγος ✔

Ψυχίατρος ✔

silversilver
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Επείγοντα περιστατικά σε εφημερεύοντες ιατρούς  
των εξωτερικών ιατρείων όλο το 24ωρο: 10 €

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC

Γυναικολόγος ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πνευμονολόγος ✔ (9:00-21:00) ✔ (9:00-21:00) ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ (9:00-21:00) ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοορθοπαιδικός ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Έκπτωση 15%
•  Δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις
• Η έκπτωση γίνεται επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου
• Εξαιρούνται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
•  σε περίπτωση νοσηλείας στα Θεραπευτήρια του HHG (εντός Αττικής)

•   σε περίπτωση νοσηλείας όταν η μεταφορά γίνεται από τα Διαγνωστικά  
Κέντρα HealthSpot σε Θεραπευτήριο του HHG (εντός Αττικής)

•  15% έκπτωση σε περίπτωση μεταφοράς για εξέταση από  
τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot σε Θεραπευτήριο του HHG.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Mία έξτρα δωρεάν συνεδρία
Mία έξτρα δωρεάν συνεδρία στην ψηφιακή υπηρεσία 
τηλεϊατρικής «Digital Clinic». Xωρίς αναμονή και  
χωρίς μετακίνηση, η εφαρμογή Digital Clinic  
προσφέρει στο χρήστη ιατρική εκτίμηση,  
διάγνωση και ιατρικές οδηγίες μέσω chat.  
Περισσότερες πληροφορίες στο  
https://www.digitalclinic.gr/el/

DIGITAL CLINIC ΑPP
Μέσα από την εφαρμογή  

Health_e Bonus  
θα ενημερώνεστε άμεσα  

για τις καμπάνιες μας  
για την πρόληψη θεμάτων  

υγείας σε εξαιρετικά  
προνομιακές τιμές. 

Το συν στην υγεία σου

Συνταγογράφηση 
διαγνωστικών εξετάσεων όταν 
αυτές πραγματοποιούνται στα 

Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot
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Υπηρεσίες αδυνατίσματος 
•  Πρόγραμμα αδυνατίσματος  

& σμίλευσης σώματος: 55 €/συνεδρία
•  Πρόγραμμα για τοπικό πάχος  

& μείωση πόντων από 65 €/συνεδρία

Yπηρεσίες ομορφιάς
•  Μεσοθεραπεία προσώπου: 80 €
•  Πρόγραμμα Laser αποτρίχωση  

Full Body: 175€/συνεδρία

DOCARE ΠΑΡΟΧΕΣ (Μητέρα)

silversilver

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

•  Μειωμένη τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών των Θεραπευτηρίων: Παρέχεται η τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου +30 % (ΦΕΚ+30%). 

•  Στις Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex καρδιάς και σώματος  
παρέχεται τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

•  Στις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας καθώς και στις ειδικές Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες  
(π.χ. Αξονική Στεφανιογραφία, Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, Μαγνητική Μαστών, Φασματοσκοπία κ.λπ.)  
παρέχεται έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Διαγνωστικά Κέντρα ΗealthSpot

•  Τιμές ΦΕΚ στις αιματολογικές εξετάσεις χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ.
•  Μοριακός έλεγχος (PCR) για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  35 €
•  Rapid test για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  8 €
•  20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ακτινογραφίες (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  15% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στους υπερήχους (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  15% έκπτωση στην συμμετοχή του ασφαλισμένου για χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ. 

Οι μέλλουσες μητέρες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ολοκληρωμένων προνομιακών πακέτων 
προγεννητικού ελέγχου και τοκετού, φυσιολογικού ή με καισαρική τομή. Ο προγεννητικός έλεγχος που 
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες αιματολογικές, αλλά και τις εξειδικευμένες εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και ο τοκετός, ανάλογα με την επιλογή του δωματίου, παρέχονται 
για εσάς, τους κατόχους της Health-e bonus card σε προνομιακή τελική τιμή και συγκεκριμένα, σε:

• 3κλινο: 2.100 € • 2κλινο: 2.650 € • 1κλινο: 3.800 €   *οι τιμές τοκετού είναι προ ΦΠΑ

Επίσης στο πλαίσιο της φροντίδας για τη μητέρα, παρέχονται δωρεάν και άλλες υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 68 69 000 & 210 68 69 274. 

Υγεία IVF Εμβρυιογένεσις: Προνομιακά πακέτα εξωσωματικής γονιμοποίησης και κατάψυξης ωαρίων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΤΟΚΕΤΟΣ  (Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ)

ΔΩΡΕΑΝ 

Μία θεραπεία  
ματιών Eye Lift:
H θεραπεία διαρκεί μία ώρα 
και μειώνει τις λεπτές ρυτίδες, 
αποσυμφορεί τα πρησμένα 
μάτια και «σβήνει» τους 
μαύρους κύκλους.
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Για τη γυναίκα

Γυναικολογικός  
έλεγχος:  30 €

•  Εξετάσεις αίματος: Γενική 
αίματος, TSH, Σίδηρος, 
Φερριτίνη

• Γενική ούρων
• Τεστ ΠΑΠ
•  Βασική γυναικολογική εξέταση

Ενδοκολπικό 
Υπερηχογράφημα: 20 €
Υπέρηχος μαστού: 25 €
Μαστογραφία: 40 €
Τομοσύνθεση: 50 €
(Μetropolitan Hospital,  
& Metropolitan General) 

Για τον άνδρα 

Πρόγραμμα ελέγχου 
προστάτη: 30 €  

• PSA
• FREE PSA
•  Κλινική εξέταση  

προστάτη

Για το παιδί 

Προληπτικός  
έλεγχος υγείας: 45 €  
(Μetropolitan Hospital, Mητέρα)

• Γενική αίματος 
• Σάκχαρο 
• Κρεατινίνη 
• Ουρία 
• Τριγλυκερίδια 
• FT4 
• HDL χοληστερίνης 
• LDL χοληστερίνης 
• Χοληστερίνη αίματος 
• Φερριτίνη 
• Σίδηρος 
• Τ.Κ.Ε. 
• Παιδιατρική εξέταση

ΔΩΡΕΑΝ 

•  Ένας αιματολογικός έλεγχος ανά έτος  
σε όποιο Θεραπευτήριο του Ομίλου επιθυμείτε.  
Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία,  
Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια,  
SGOT, SGPT, TSH, Γενική ούρων.  

ή

•  Ένας βασικός αιματολογικός έλεγχος 
ανά έτος στα Διαγνωστικά  
Κέντρα HealthSpot: 
Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Γενική  
Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη.

CHECK UP (Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

  Έκπτωση 10%  
στα ειδικά* check up  

στα Διαγνωστικά Κέντρα  
HealthSpot.

* Αναλυτικές πληροφορίες για τα ειδικά  
check up στο www.healthspot.hhg.gr

15-35%  
έκπτωση στις κατ’ οίκον  
υπηρεσίες υγείας

Home
Care

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Home
Care
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC
Αιματολόγος ✔ ✔ ✔

Αγγειοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔

Γαστρεντερολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Γναθοχειρουργός ✔ ✔ ✔

Γυναικολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Διαβητολόγος ✔ ✔

Θωρακοχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Λοιμωξιολόγος ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευροχειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ουρολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πλαστικός χειρουργός ✔

Πνευμονολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Φυσίατρος ✔ ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ ✔ ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Έξτρα εκπτώσεις 
15% στις φυσικοθεραπείες

10%  στις οδοντιατρικές υπηρεσίες  
(Υγεία και Metropolitan Hospital)

40%  στις οφθαλμολογικές εξετάσεις (βυθοσκόπηση, 
οπτικά πεδία, οπτική οξύτητα)

20%  στις λοιπές παιδιατρικές ειδικότητες  
(Παίδων Μητέρα και Μetropolitan Ηospital)

Προγραμματισμένες επισκέψεις στα εξωτερικά  
ιατρεία του Ομίλου σε επιμελητές ιατρούς: δωρεάν 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επιπλέον ειδικότητες με μειωμένη χρέωση: 10 €
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 

HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 
GENERAL

CRETA 
INTERCLINIC

Αλλεργιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Δερματολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ενδοκρινολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ηπατολόγος ✔ ✔ ✔ ✔

Οφθαλμίατρος ✔ ✔ ✔ ✔

Ρευματολόγος ✔ ✔

Ψυχολόγος ✔

Ψυχίατρος ✔

goldgold



15

Επείγοντα περιστατικά σε εφημερεύοντες ιατρούς  
των εξωτερικών ιατρείων όλο το 24ωρο: δωρεάν

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤROPOLITAN 
HOSPITAL MHTEΡΑ METROPOLITAN 

GENERAL
CRETA 

INTERCLINIC

Γυναικολόγος ✔

Καρδιολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Νευρολόγος ✔ ✔ ✔

Ορθοπαιδικός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Παθολόγος ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Πνευμονολόγος ✔ (9:00-21:00) ✔ (9:00-21:00) ✔

Χειρουργός ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ΩΡΛ ✔ (9:00-21:00) ✔ ✔

Παιδίατρος ✔ ✔

Παιδοορθοπαιδικός ✔ ✔

Παιδοχειρουργός ✔ ✔

Έκπτωση 15%
• Δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις
• Δωρεάν αναβάθμιση θέσης όποτε είναι εφικτό 
• Η έκπτωση γίνεται επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 
• Εξαιρούνται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο
•  σε περίπτωση νοσηλείας στις κλινικές του HHG (εντός Αττικής)

•   σε περίπτωση νοσηλείας όταν η μεταφορά γίνεται από τα Διαγνωστικά 
Κέντρα HealthSpot σε Θεραπευτήριο του HHG (εντός Αττικής)

•  30% έκπτωση σε περίπτωση μεταφοράς για εξέταση από τα  
Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot σε Θεαπευτήριο του HHG.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Δύο έξτρα δωρεάν συνεδρίες
Δύο έξτρα δωρεάν συνεδρίες στην ψηφιακή υπηρεσία 
τηλεϊατρικής «Digital Clinic». Xωρίς αναμονή και χωρίς 
μετακίνηση, η εφαρμογή Digital Clinic προσφέρει  
στο χρήστη ιατρική εκτίμηση, διάγνωση και  
ιατρικές οδηγίες μέσω chat. Περισσότερα  
στο https://www.digitalclinic.gr/el/

DIGITAL CLINIC ΑPP

Το συν στην υγεία σου

Συνταγογράφηση 
διαγνωστικών εξετάσεων όταν 
αυτές πραγματοποιούνται στα 

Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot

Με την επίδειξη  
της χρυσής κάρτας 

έχετε προσωπική VIP 
εξυπηρέτηση.
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DOCARE ΠΑΡΟΧΕΣ (Μητέρα)

Υπηρεσίες ομορφιάς  
• Μεσοθεραπεία προσώπου: 80 € 
•  Πρόγραμμα 3 μεσοθεραπειών προσώπου  

& peeling: 300 €
•  DOFACECARE: θεραπεία λάμψης, αντιγήρανσης  

και ενυδάτωσης: 55 €/συνεδρία
•  Πρόγραμμα Laser αποτρίχωσης Full Body: 175 € 

ΔΩΡΕΑΝ

Μία θεραπεία ματιών Eye Lift 
Διαρκεί μία ώρα, μειώνει τις λεπτές ρυτίδες, αποσυμφορεί  
τα πρησμένα μάτια και «σβήνει» τους μαύρους κύκλους. 

•  Μειωμένη τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και στα τμήματα  
επειγόντων περιστατικών των Θεραπευτηρίων: Παρέχεται η τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου +30 % (ΦΕΚ+30%). 

•  Στις Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex καρδιάς και σώματος  
παρέχεται τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ).

•  Στις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και στις ειδικές Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες (π.χ. Αξονική Στεφανιογραφία, Μαγνητική 
Τομογραφία Καρδιάς, Μαγνητική Μαστών, Φασματοσκοπία κ.λπ.) παρέχεται έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Διαγνωστικά Κέντρα ΗealthSpot
•  Τιμές ΦΕΚ στις αιματολογικές εξετάσεις χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ.
•  Μοριακός έλεγχος (PCR) για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  30 €
•  Rapid test για ανίχνευση του Sars-Cov-2 (Covid-19) για τον κάτοχο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.  8 €
•  30% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ακτινογραφίες (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στους υπερήχους (χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
•  30% έκπτωση στη συμμετοχή του ασφαλισμένου για χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

goldgold

Οι μέλλουσες μητέρες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ολοκληρωμένων προνομιακών πακέτων 
προγεννητικού ελέγχου και τοκετού, φυσιολογικού ή με καισαρική τομή. Ο προγεννητικός έλεγχος που 
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες αιματολογικές, αλλά και τις εξειδικευμένες εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και ο τοκετός, ανάλογα με την επιλογή του δωματίου, παρέχονται για 
εσάς, τους κατόχους της Health-e bonus card σε προνομιακή τελική τιμή και συγκεκριμένα, σε:

• 3κλινο: 2.100 € • 2κλινο: 2.650 € • 1κλινο: 3.800 €  *οι τιμές τοκετού είναι προ ΦΠΑ

Επίσης στο πλαίσιο της φροντίδας για τη μητέρα, παρέχονται δωρεάν και άλλες υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 68 69 000 & 210 68 69 274. 

Υγεία IVF Εμβρυιογένεσις: Προνομιακά πακέτα εξωσωματικής γονιμοποίησης και κατάψυξης ωαρίων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΤΟΚΕΤΟΣ  (Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ)

Υπηρεσίες αδυνατίσματος 
•  Πρόγραμμα αδυνατίσματος & σμίλευσης σώματος:  

55 €/συνεδρία
•  Μείωση & καταπολέμηση της κυτταρίτιδας:  

65 €/συνεδρία
•  Πρόγραμμα για τοπικό πάχος & μείωση πόντων:  

από 65 €/συνεδρία

ΔΩΡΕΑΝ 

Διαιτολογική παρακολούθηση (πλήρες πρόγραμμα)
•  Λιπομέτρηση • Σωματομετρήσεις & εξατομικευμένο 

πρόγραμμα διατροφής (όλη τη διάρκεια των συνεδριών).
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Για τη γυναίκα

Γυναικολογικός  
έλεγχος: 25 €

•  Εξετάσεις αίματος: Γενική 
αίματος, TSH, Σίδηρος, Φερριτίνη

•  Γενική ούρων •  Τεστ ΠΑΠ
•  Βασική γυναικολογική εξέταση
•  Κλινική εξέταση μαστών

Ενδοκολπικό 
Υπερηχογράφημα: δωρεάν
Υπέρηχος μαστού: δωρεάν 
Μαστογραφία: δωρεάν 
(ανά έτος)

Τομοσύνθεση: 40 €
(Μetropolitan Hospital,  
& Metropolitan General)  

Έλεγχος  
οστεοπόρωσης: 50 € 

•  Αιματολογικός έλεγχος (Ασβέστιο, 
Αλβουμίνη, 25 hydroxyvitamin D)

•  Μέτρηση οστικής πυκνότητας 
ισχίου και οσφυϊκής μοίρας 

•  Αξιολόγηση από Ρευματολόγο

Για τον άνδρα 

Πρόγραμμα ελέγχου 
προστάτη: 25 €

• PSA
• FREE PSA
•  Κλινική εξέταση  

προστάτη

Τριχόπτωση

•  Συνεδρία με δερματολόγο 
και τριχοριζόγραμμα: 
δωρεάν 

(Metropolitan Hospital & Υγεία)

Για το παιδί 

Προληπτικός  
έλεγχος υγείας: 35 €  
(Μetropolitan Hospital, Mητέρα)

• Γενική αίματος 
• Σάκχαρο 
• Κρεατινίνη  
• Ουρία 
• Τριγλυκερίδια 
• FT4 
• HDL χοληστερίνης 
• LDL χοληστερίνης 
• Χοληστερίνη αίματος 
• Φερριτίνη  
• Σίδηρος 
• Τ.Κ.Ε. 
• Παιδιατρική εξέταση

CHECK UP

ΔΩΡΕΑΝ

Εξέταση σπονδυλικής 
στήλης για παιδιά

Δωρεάν  
στάθμευση  

στα συνεργαζόμενα 
με τον Όμιλο πάρκινγκ

Επισκεφτείτε το  
www.healthebonus.gr

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το συν στην υγεία σου

•  15% έκπτωση στα ειδικά 
check up στα Διαγνωστικά 
Κέντρα HealthSpot

(Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα,  
Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic)

ΔΩΡΕΑΝ 

•  Ένας αιματολογικός έλεγχος ανά έτος  
σε όποιο Θεραπευτήριο του Ομίλου επιθυμείτε  
Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, 
HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, TSH, Γενική ούρων. 

•  Ένας βασικός αιματολογικός έλεγχος ανά έτος  
στα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot 
Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Γενική  
Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη.

15-40%  
έκπτωση στις κατ’ οίκον  
υπηρεσίες υγείας και 
δωρεάν οι 2 πρώτες 
επισκέψεις για αιμοληψία, 
συλλογή ούρων & 
παρακολούθηση του 
ασθενή.

Home
Care

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Home
Care
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Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68 67 000
www.hygeia.gr

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1
185 47, Ν. Φάληρο, Αθήνα 
Τηλ.: 210 48 09 000
www.metropolitan-hospital.gr

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68 69 000
www.mitera.gr

Το συν στην υγεία σου

HealthSpot - Κηφισιά
Λεβίδου 16
145 64 Κηφισιά
212 80 86 100

HealthSpot - Περιστέρι
Παναγή Τσαλδάρη  
& Σαρανταπόρου 1
121 34 Περιστέρι
212 8086200

212 80 86 000 
info@healthspot.hhg.gr  
www.healthspot.hhg.gr

Πού θα μας βρείτε

Home
Care

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Home
Care

1051
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Μουσών 7-13
115 24, Αθήνα 
Τηλ.: 210 69 02 000
www.leto.gr

Μίνωος 63
71304, Ηράκλειο Κρήτης 
Tηλ.: 2810 37 38 00
www.cic.gr

Λεωφ. Λευκοθέου 20 
2054, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: (+357) 22 46 9000 
www.apollonion.com

Λεωφόρος Μεσογείων 264  
155 62, Χολαργός
Τηλ.: 210 65 02 000
www.metropolitan-general.gr

HealthSpot - Γλυφάδα
Γρηγορίου Λαμπράκη 62
166 74 Γλυφάδα
212 8086300

HealthSpot - Πειραιάς
Ακτή Μιαούλη
185 38 Πειραιάς
212 8086400

HealthSpot - Σαντορίνη
Μεσσαριά
847 00, Σαντορίνη
212 8086500



Αναλυτικές πληροφορίες 
www.healthebonus.gr


