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Tuina masaza

>

Delovni cas
TUI-NA masaža je masažna tehnika, ki preko
meridijanov in akupresurnih točk odstranjuje blokade
v pretoku energije,krepi imunski sistem, sprošča,
revitalizira in harmonizira in s tem pomaga ustaviti
procese nastajanja bolezni.

PONEdeLJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA, PRAZNIKI

13:00 - 19:00
9:00 - 15:00
13:00 - 19:00
9:00 - 15:00
13:00 - 19:00
8:00 - 12:00
ZAPRTO

Masaža ni namenjena le sproščanju in razvajanju,
saj gre za resno terapevtsko obliko zdravljenja. Je
manualna metoda (ročna tehnika), ki pomaga pri
odpravljanju bolezni tako, da odpravi zastoje in
neravnovesja v telesu.
Uporablja se pri poškodbah gibalnega aparata (sklepi,
mišice, vezi, kite), za lajšanje bolečin v hrbtu, išiasu,
kroničnih bolečinah, kroničnem stresu in utrujenosti,
nespečnosti in podobno.

Narocanje na
>

preprečevanju nastanka bolezni in pomaga pri

041 308 670
info@medeya-regeneracija.si
MEDEyA REGENERACIJSKI CENTER

OBIŠČITE NAS NA NASLOVU

TRŽAŠKA CESTA 65, 2000 MARIBOR.

Lepotni

program

Udarni valovi

Presoterapija

Laserska stimulacija
akupunkturnih tock

Udarni valovi omogočajo izjemne rezultate pri

Strojna limfno drenaža (presoterapija) – je nadtlačno

Medtem ko terapevt pri tradicionalni akupunkturi

odpravljanju

dokazana

mehanska limfna drenaža z napravo GREEN PRESS, ki

uporablja tanke igle, ki jih vbada v točke, nanizane

učinkovitost udarnih valov se kaže v različnih lepotnih

ima podoben učinek kot ročna limfna drenaža. Pospeši

na akupunkturnih kanalih, pri laserski stimulaciji

tretmajih že več kot 30 let. Gre za 100 % neinvazivno

zmanjševanje edemov, globinsko čisti telo produktov

akupunkturne točke vzdražimo z lasersko svetlobo,

ter nebolečo metodo, ki zagotavlja vidne rezultate -

presnove,izboljšuje prekrvavitev in preskrbo tkiv s

ki v telesu sproži podobne učinke kot tradicionalna

zmanjšuje celulit ter spodbuja proizvodnjo kolagena.

kisikom in hranilnimi snovi.

akupunktura.

Indikacije so številne, najpogosteje pa jo izvajamo pri

Z lasersko stimulacijo akupunkturnih točk pomagamo

naslednjih stanjih:

aktivirati procese zdravljenja, metoda pa je učinkovita

celulita.

Znanstveno

To se kaže v izboljšani elastičnosti, čvrstosti in gladkosti
kože.

tudi v programih hujšanja in odvajanja od kajenja.

Stimulacija prizadetih delov z udarnimi valovi je
vedno bolj priljubljena in kaže izredno učinkovitost.
Le ta se zelo poveča v kombinaciji z ročno masažo
prizadetih delov s smeri limfnega obtoka ter s strojno
presoterapijo, ki s strojno limfno drenažo učinkovito
pomaga v boju proti celulitu.

• Odlična terapija za odpravi celulita in po
liposukcijah
• Obvezna terapija po kavitaciji
• Športne poškodbe nog

Prednost laserske stimulacije akupunkturnih točk
pred klasično akupunkturo je prav v tem, da je metoda
popolnoma neboleča in za uporabnika precej bolj
prijazna, saj marsikdo težko prenaša zabadanje igel v
telo pri klasični akupunkturi.

Priporočenih je med 6-8 terapij.

• Otekline po operacijah
• Pri utrujenih nogah ob pogostih psihičnih in
fizičnih naporih

Prav tako je učinkovita pri težavah z gibalnim sistemom

V centru Medeya smo tako pripravili paket s

• Odlična terapija pri odpravi celulita in po
operacijah (liposukciji)

v križu), priporočajo pa jo tudi pri različnih oblikah

• Obvezna terapija po kavitaciji (nekirurška
liposukcija)

in alergijsko pogojenih težavah (seneni nahod,

kombinacijo vseh treh dokazano najučinkovitejših
metod za boju proti celulitu, ki traja 80 minut.
Rezultati bodo še bolj opazni s kombinacijo zdrave
prehrane, rednega gibanja in redne telesne nege.
Priporočljivo je, da se izogibate alkoholu in kajenju,
sladkarijam in izdelkom iz bele moke. Izrednega
pomena pa je tudi zadosten vnos tekočine v telo (voda
ali nesladkan čaj).

• Uspešna terapija pri ozeblinah, revmatičnih
obolenjih nog

(revmatska obolenja sklepov, tetiv in mišic, bolečina
glavobolov (tenzijski glavobol, migrena), nespečnosti
bronhialna astma).

