
WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

Masaż klasyczny:

wskazania:
- bóle kręgosłupa, stany przeciążeniowe mięśni i stawów, wady postawy, problemy przemiany
materii, reumatoidalne zapalenia stawów, nerwobóle, stany pooperacyjne, stany pourazowe,
skręcenia, porażenia i niedowłady, obrzęk limfatyczny.

przeciwwskazania:
- stany zapalne, krwiaki, tętniaki, żylaki, zmiany skórne, naczyniaki, zaawansowana miażdżyca czy
osteoporoza, nieleczone nadciśnienie, przebyte w krótkim czasie zawały serca, choroby
nowotworowe, choroby krwi, epilepsja, tendencje do występowania krwotoków, choroba wrzodowa
żołądka, kamica nerkowa, gorączka, menstruacja, grzybica,  pierwszy miesiąc po operacji

Sauna IR (na podczerwień):

wskazania:
- bóle pleców wywołane stresem, przemęczenie, reumatyzm, choroba zwyrodnieniowa, bóle
stawów po wysiłku, rwa kulszowa, bóle pochodzenia zapalnego, nadwaga, depresja, bliznowce

przeciwwskazania:

- choroba Parkinsona, nowotwór złośliwy, strwardnienie rozsiane, hemofilia, grzybica,
niedoczynność nadnerczy, choroby zakaźne, w trakcie menstruacji, w gorączce i po
niedawnym przebiegu operacyjnym, ciąża i posiadanie silikonowych implantów oraz
stan po spożyciu alkoholu

Masaż Shiatsu:

wskazania:

- bolesne miesiączki (ale nie w trakcie menstruacji), nerwobóle, astma, stres, problemy ze snem,
dolegliwości związane z menopauzą, reumatyzm, regeneracja organizmu po doznanych urazach,
przemęczenie 

przeciwwskazania:

- nadciśnienie i miażdżyca, choroby skóry, choroby wirusowe i bakteryjne, żylaki, ciąża,
menstruacja, choroba nowotworowa, hemofilia i osteoporoza, iniekcje z botoksu są
przeciwskazaniem do Shiatsu twarzy, niedawno przebyte zabiegi i operacje oraz szczepienia
ochronne (do 48 godzin)

Body Shaper 4 w 1:

wskazania:

- modelowanie sylwetki, poprawa struktury tkanki łącznej i skóry, ujędrnienie, redukcja
cellulitu i rozstępów, wzrost metabolizmu, usuwanie toksyn i oczyszczenie organizmu,



poprawa krążenia, po ciąży, wzmocnienie systemu odpornościowego, terapia fizyczna
urazów mięśni i nerwów, odprężenie napiętych mięśni, wspomaga w dolegliwościach
reumatycznych, artetyźmie, stymulacja rozkładu tkanki tłuszczowej,

ulga zmęczonym nogom, złagodzenie napięcia i bólu 

przeciwskazania:

-gruźlica, nowotwory, krwawienia i ich zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne, ciąża,
menstruacja, wszczepiony rozrusznik serca, obrzęki, zakrzepowe zapalenia żył, żylaki,
ropne zapalenie pęcherzyka żółciowego, metalowe implanty, przeziębienia, infekcje,
ostre stany astmy, niewydolnośś serca, krążenia, niedawno przebyty zawał serca,
nadciśnienie, wrzody, guzy, choroby weneryczne, padaczka, wyniszczenie organizmu,
niezakończony wzrost kostny, stany po terapii promieniami rtg.

Detoksykacja jonowa:

wskazania:

-  utrata wagi, cellulitis,  problemy z krążeniem, zmęczenie, poirytowanie, stany depresyjne, alergie
pokarmowe, bóle menstruacyjne, bóle stawów i artretyzm, słabsza praca nerek i wątroby, słaba
przemiana materii, schorzenia skóry: łuszczyca, trądzik, zaburzenia ukrwienia kończyn, żylaki, po
przebytych infekcjach, po leczeniu antybiotykami, w oczyszczeniu organizmu z pierwiastków
ciężkich między innymi takich jak kadm, ołów, rtęć , wspomagająco w likwidacji obrzęków,
nadmierne pocenie się, przykry zapachu nóg, grzybica

przeciwwskazania:

-  przeszczepy organów, epilepsja, ciąża i rozrusznik serca, otwarte rany i skaleczenia na stopach, 
dzieci poniżej 10. roku życia


