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Fyzioterapie, Rehabilitační masáže a cvičení
Metody fyzioterapie

Fyzioterapie pomáhá řešit  potíže pohybové soustavy, jako jsou například bolesti zad, ztuhlost kloubů nebo bolestivé  
napětí  svalů.  Vychází  z principů rehabilitace  a  funkčního  vyšetření  pohybové  soustavy.  Vyšetřuje  spolupráci  svalů  a 
kloubů, sleduje držení  těla a koordinaci  pohybu. Mapuje slabá a nevyvážená místa pohybového systému a směřuje 
k obnovení svalové a kloubní rovnováhy.

Kombinuje terapeutické metody - ošetření problematických míst, s pohybovou terapií a rehabilitačním cvičením. Terapii 
směřuje do klíčových oblastí nerovnováhy, kde uvolňuje zdroje napětí a vyrovnává svalové a kloubní dysbalance. Je  
vhodnou terapií  bolestivých potíží  svalů,  kloubů nebo zad, pomáhá kompenzovat vadné držení  těla a jednostrannou 
zátěž, zlepšuje regeneraci po úrazech a operacích.

Objednat se můžete vždy pondělí a čtvrtek - dle dohody

Ceny fyzioterapie: 

• Jednotlivé terapie   700,- Kč / hod

• Fyzio-program 3x60min            2000,- Kč

• Fyzio-program 5x60min            3000,- Kč

Rehabilitační masáže

Rehabilitační  masáž  poskytuje  možnost  uvolnění  a  hloubkové  regenerace  zad  a  páteře.  Přináší  blahodárné  spojení  
relaxační masáže, akupresury a fyzioterapie.

Díky propojení masážních technik s metodami fyzioterapie působí do hloubky a uvolňuje nejen povrchové napětí svalů, 
ale také hlubokou ztuhlost v okolí páteře. Pečuje o problematické oblasti zad, uvolňuje napětí přetížených svalů a otevírá  
prostor pro regeneraci páteře. Velkou pozornost věnuje uvolnění šíje a krční páteře. Zmírňuje bolesti hlavy a ulevuje od 
ztuhlosti ramen, krku a zátylku. Ošetření doplňuje jemnou akupresurou a terapií plosek nohou.

Ceny rehabilitačních masáží:

• Rehabilitační masáž 40min 500,- Kč

• Rehabilitační masáž 60min 700,- Kč

• Rehabilitační masáž 90min 900,- Kč

• Balíček masáží 3x60min            2000,- Kč

• Balíček masáží 5x60min            3000,- Kč 

Individuální lekce rehabilitačního cvičení a jógy

Rehabilitační cvičení je cestou k obnovení vyvážené funkce pohybu. Vyrovnává svalové a kloubní dysbalance, ulevuje od 
pocitu napětí a obnovuje přirozené napřímení a flexibilitu. Je účinnou prevencí pohybových potíží a přirozenou auto-
terapií, kterou máme vždy při ruce.

Umožňuje sestavení osobního pohybového programu, který je „ušitý na míru“ a zaměřený přímo na problémové oblasti.  
Nabízí individuální program Body Balance, který zlepšuje vnitřní rovnováhu a napřímení, program Cvičení pro zdravá 
záda,  který  ulevuje  od  bolestí  zad  a  zpevňuje  svalový  korzet  páteře.  Nebo  lekce  rehabilitační  jógy,  které  směřují  
k obnovení vnitřní síly a stability.

Přijďte se inspirovat cvičením, které vám ukáže, jaký pohyb je pro tělo přirozený a jak cvičit, aby vám pohyb prospíval.  
Díky individuálnímu vedení rychle proniknete do jednotlivých cviků a naučíte se jejich správné provedení. Sestavu si pak  
můžete cvičit doma nebo cviky zařadit do svých běžných pohybových aktivit.

Ceny individuálního cvičení:

• Cvičební lekce 55min 600,- Kč

• Cvičební program 5 lekcí            2500,- Kč


