
Fizjoterapia

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ STORZ MEDICAL
Terapia falami uderzeniowymi ma szerokie zastosowanie w fizjoterapii, or-

topedii i medycynie sportowej i czasem może być alternatywą dla operacji 
chirurgicznej. Zabiegi są mało inwazyjne, działają przeciwbólowo i stymulują 
regenerację tkanek miękkich. 

Terapia falą uderzeniową wykorzystywana jest w leczeniu licznych schorzeń 
mięśni i stawów, np.: 
• zapalenie ścięgien, 

• ostroga piętowa, 

• łokieć tenisisty, golfisty czy kolano skoczka, 

• bóle bioder i barków, 

• naciągnięcie mięśni.

Wielowymiarowe oddziaływanie fali szybko eliminuje ból i przywraca 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, poprzez: 
• zmniejszenie napięcia mięśni i hamowanie skurczów, 

• niszczenie receptorów bólowych i błon komórkowych neuronów zabu-
rzające przekazywanie impulsów bólowych, 

• miejscową poprawę ukrwienia, 

• hiperstymulację receptorów powodującą wysyłanie impulsów o dużej 
intensywności tłumiących sygnały bólowe zgodnie z teorią bramki kon-
trolnej.

TERAPIA RADIOWA UKIERUNKOWANA TR-THERAPY 
Terapia Radiofalowa Ukierunkowana BTL-6000 TR-Therapy (Targeted Ra-

diofrequency Therapy) wykorzystuje zmienny prąd o unikalnej częstotliwości 
radiowej 500 kHz, tworząc selektywną hipertermię tkankową. Fale radiowe 
przenoszone są przez tkanki przynosząc natychmiastową ulgę w bólu, rozluź-
nienie mięśni, zmniejszenie obrzęków oraz przyspieszenie regeneracji tkanek. 
Efekty terapeutyczne zauważalne są natychmiast i utrzymują się długo po 
zakończeniu zabiegu.

Terapia Radiofalowa stosowana jest w wielu schorzeniach układu mięśniowo-
szkieletowego, np.: 
• miejscowe przykurcze mięśniowe,

• punkty spustowe,

• zespoły przeciążeniowe mięśni,

• stany zapalne ścięgien,

• dolegliwości ze strony kręgosłupa szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-
-krzyżowego,

• choroby zwyrodnieniowe stawów,

• entezopatie,

• ponadto terapia ta doskonale sprawdza się w przypadku urazów i zwią-
zanych z nimi obrzęków.

ENDERMOLOGIA LPG ALLIANCE
Endermologia LPG Alliance to w 100% naturalny zabieg, oparty na głębo-

kiej mechanicznej stymulacji tkanki łącznej w celu reaktywacji naturalnych 
procesów fizjologicznych.

Technologia ta wielokierunkowo działa na organizm i dlatego ma szerokie 
zastosowanie terapeutyczne.

Rezultaty:
• zmiękczanie tkanki i działanie przeciw zwłóknieniom

• stymulacja układu limfatycznego

• działanie przeciwbólowe

• optymalizacja redukowania blizn

• zmniejszenie obwodów kończyn dotkniętych obrzękiem limfatycznym

Endermologia LPG Alliance w ykorzystywana jest zarówno w medycynie este-
tycznej, sportowej, w fizjoterapii i rehabilitacji.

TAPING,TAPING KOBIET W CIĄŻY
Taping (plastrowanie) jest nieinwazyjną metodą fizjoterapeutyczną o dzia-

łaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Zabieg stosu-

je się m.in. w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurolo-
gicznej, pediatrycznej oraz pooperacyjnej. Świetnie uzupełnia całościową 
fizjoterapię kobiet w ciąży.

ROZSTĘP MIĘŚNIA PROSTEGO BRZUCHA
Rozejście mięśni brzucha to częsta dolegliwość kobiet po porodzie. Jest to 

dysfunkcja całego tułowia, która ma wpływ na cały organizm, na postawę oraz 
powstawanie kolejnych dysfunkcji, często odległych od brzucha miejscach.

TERAPIA BLIZN, W TYM BLIZN PO CESARSKIM CIĘCIU
Wczesna rehabilitacja blizny po cesarskim cięciu jest ważnym czynnikiem 

w procesie jej formowania się. Nieprawidłowo uformowana blizna może nieść 
ze sobą konsekwencje w postaci bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa 
i miednicy, a nawet zespołów bólowych narządu ruchu.

TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
Sprawnie działające mięśnie dna miednicy są ważne na wszystkich etapach 

życia kobiety. Dobrze wyćwiczone chronią przed popuszczaniem moczu oraz 
zapobiegają obniżeniu i wypadaniu narządów rodnych. Ułatwiają poród siłami 
natury. 

Prawidłowo działające mięśnie dna miednicy poprawiają również satysfakcję 
ze współżycia seksualnego.

Masaże

MASAŻ KOBIDO
Kobido, japoński lifting twarzy jest alternatywą dla zabiegów medycyny 

estetycznej. Jest to bardzo intensywny manualny zabieg, który działa na 
głębokie struktury skóry. Ma silne właściwości ujędrniające, liftingujące i roz-
luźniające. Zmniejsza stres i usuwa napięcie, redukuje migrenowe bóle gło-
wy oraz zmniejsza dolegliwości związane z bruksizmem (zgrzytanie zębami).

POŁĄCZENIE ODMŁADZAJĄCEGO MASAŻU KOBIDO 
Z TAPINGIEM TWARZY WZMACNIA EFEKTY ZABIEGU.

Możesz zamówić u nas szkolenie tapingu twarzy, który będziesz mogła wyko-
nywać sama w domu.



MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Jest to jeden ze sposobów na pozbycie się cellulitu. Wykonuje się go na 

całe ciało/twarz w celu poprawienia ogólnej kondycji skóry. Masaż bańką 
ma również właściwości lecznicze. Zasysanie, czyli terapia podciśnieniem, 
pomaga w leczeniu stanów bólowych pleców kręgosłupa oraz w stanach 
napięcia mięśniowego.

MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY
Drenaż limfatyczny pobudza pracę mięśni i poprawia krążenie krwi i lim-

fy, zwiększa dotlenienie i odżywienie tkanek, polepsza przemianę materii 
i przyspiesza detoksykację organizmu. Jest główną metodą leczenia obrzę-
ków limfatycznych, czyli opuchlizny (najczęściej kończyn dolnych) spowo-
dowanej zastojem limfy w naczyniach chłonnych.

MASAŻ KLASYCZNY/LECZNICZY
Celem masażu jest zadziałanie na układ ruchu: mięśnie, ścięgna, toreb-

ki stawowe, okostną, kości, skórę, tkanki łączną i tłuszczową, zakończenia 
nerwowe w skórze, układ krwionośny i chłonny. Masaż zmniejsza dolegli-
wości bólowe związane z urazami, zwłaszcza narządów ruchu, przykurczy 
mięśniowych, problemów ze stawami i mięśniami.

Istnieje kilkanaście technik masażu, a we wszystkich występuje: głaska-
nie, rozcieranie, ugniatanie, uciskanie, oklepywanie, wałkowanie.

MASAŻ SPORTOWY
Intensywny masaż, który obniża zmęczenie organizmu. Zapobiega prze-

ciążeniom, które powstają w wyniku uprawiania sportu wyczynowego.

RELAKSACYJNY MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ
Głęboko relaksujący masaż ciepłą świecą pobudza zmysły i odpręża. 

Aromatyczny zapach świecy, ciepło wosku i aksamitny dotyk czynią ten 
masaż jednym z najczęściej wybieranych zabiegów w formie prezentu.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Głęboko odprężający masaż, który rozluźnia mięśnie, niweluje zmęcze-

nie, poprawia przebieg energii w organizmie.

FIZJOTERAPIA
I MASAŻE


