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GREEN ABSTRACT

Krio terapija je nova, hitra in učinkovita terapija

KRIO TERAPIJA

na področju dobrega počutja, zdravja, lepote in
regeneracije po športu. Izvaja se v krio komori, ki
s pomočjo tekočega dušika s temperaturo -195°C
ohlaja zrak, ki se vpihuje v krio komoro. Čas
trajanja terapije je 2 - 3 min.
Krio terapija celotnega telesa aktivira v možganih
proces sproščanja adrenalina in endorfinov v krvni
obtok, zaradi česa boste zaznali občutek sreče in
okrepitve. V telesu se aktivira obrambni mehanizem,
kar pospeši krvni obtok in metabolizem ter
posledično zviša količino hranilnih snovi ter kisika
vsaki zdravi celici. Poveča se sproščanje hormonov
in prekrvavitev.

•

izboljšuje delovanje našega telesa

•

pozitivno vpliva pri težavah z artrozo, artritisom in luskavico

•

zmanjšuje čas okrevanja po operativnih posegih

•

odpravlja probleme z nespečnostjo

•

celostna sprostitev, stres počasi izhlapi s telesa

•

dolgoročno zmanjšanje bolečin zaradi vnetih mišic

•

pripomore k izgubi prekomerne telesne teže

•

omogoča hitrejše okrevanje po akutnih in kroničnih športnih poškodbah

Presoterapija je strojna limfna drenaža, ki
omogoča, nemoten pretok limfnih tekočin po
telesu, zmanjša blokade v telesu in spodbuja k
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PRESOTERAPIJA

zdravemu načinu življenja.
Spekter uporabe aparata GREEN PRESS zajema
vse od terapije edemov, žil in poškodb mišičnoskeletalnega sistema do obravnave vseh stopenj
celulita.
•

Odlična terapija limfnih edemov različnih vrst

•

Preventiva oteklih nog in krčnih žil

Sodobni način življenja prinaša množico neželenih
vplivov na naše telo. Posledice takega načina
življenja so hitro vidne in včasih tudi boleče:
•

slaba prekrvavitev tkiv – posebej nog, zadnjice
in trebuha

•

kopičenje odpadnih snovi presnove, ki dražijo

•

regeneraciji športnikov

tkivo in povzročajo nastanek manj kvalitetnega

•

slabi prekrvavitvi tkiv, posebej nog, zadnjice, trebuha

veziva

•

limfnih edemi

•

povečanje števila in velikosti maščobnih celic

•

preventivi oteklih nog

•

otekanje nog

•

pri odpravi celulita v kozmetiki

•

spremembe kože in podkožja – celulit

Aparat GREEN PRESS je primeren tako za preprečevanje kot za odpravljanje vseh teh stanj. Aparat je računalniško voden
sistem, zasnovan na načelih ročne limfne drenaže. Hlačne manšete se napolnijo z zrakom in stisnejo prizadeto mesto.
Izmenjujoča se kompresija in sproščanje pritiska na različnih žilnih in limfnih strukturah med drenažo takoj pospeši tako
pretok krvi s hranilnimi snovmi kot tudi odstranjevanje medcelične tekočine in odpadnih produktov presnove.

MAGNETNO
RESONANČNA
TERAPIJA

Kot je dokazano podpirajo pulzirajoča magnetna
polja VITA-LIFE sistema regeneracijo celic in imajo
tako pozitiven učinek na celoten organizem:
•

lajšanje težav s sklepi (artritis, artroza, itd.),

•

izboljšanje dovoda kisika in hranilnih snovi ter
prekrvavitve

•

hitrejše zaraščanje kosti in celjenje ran,

•

pomaga pri revmatizmu,

•

pomaga pri osteoporozi,

•

hitrejša odprava športnih poškodb,

•

izboljšanje spanca,

•

krepitev imunskega sistema,

•

blažitev stalnih bolečin hrbtenice

Pulzna magnetna terapija se je na zahodu uveljavila
kot ena najbolj varnih metod zlasti za pospešitev
celjenja zlomljenih kosti. Po izsledkih kliničnih
raziskav poživlja krvni obtok, zmanjšuje bolečine
v sklepih, obnavlja kostno tkivo izboljšuje celično
Ugodni učinki magnetno - resonančne terapije se kažejo:
•

v izboljšanju presnove, izboljšanju prekrvavitve in oskrbe s
kisikom, hitrejši regeneraciji celic in v povečanju imunskega odziva
organizma;

•

v izboljšanju splošnega počutja (sprostitev, boljši spanec,
zmanjšanje posledic stresa, zmanjšanje bolečine);

•

presnovo, pospešuje obnavljanje obolelih celic, tkiv
in organov ter spodbuja delovanje imunskega in
endokrilnega sistema.
Terapija z magnetnim poljem je lahko je kot
dopolnilna terapija tako konvencionalni kot tudi
alternativni medicini.

v izboljšanju stanja pri številnih boleznih (sladkorna bolezen,
osteoporoza, migrena, astma, alergije,degenerativne bolezni kosti

Delovanje aparata

in sklepov, kožne, kardiovaskularne in nevrološke bolezni, itd);
•
•

v hitrejšem celjenju ran po poškodbah kože, mišic, tetiv, kosti,

V aparatu je vgrajen človeški bioritem, tako nam ponudi v vsaki uri dneva

sklepov in živcev.

preko avtomatskega programa ustrezno jakost magnetnega polja. Uporaba

v primerih kot so menstrualni krči, hemeroidi, krčne žile, bolečine v

pulzirajočih magnetnih polj omogoča večji resonančni učinek. Generirani

hrbtu, artritis in travmatični artritis

frekvenčni vzorci ustrezajo vzorcem nihanja organov v človeškem telesu.

KLASIČNA IN
ŠPORTNA MASAŽA

Sprostitvena masaža je namenjena vsem, ki so
zaradi vsakodnevnih obveznosti neprestano pod
stresom, ki jih muči pomanjkanje energije, ali
imajo težave z nespečnostjo. Prav tako je sprostilna
masaža namenjena vsem, ki želijo sprostiti svoje
telo in se počutiti bolj vitalni in polni energije.

Športna

masaža

je

specializirana

masaža, namenjena tako rekreativcem
kot vrhunskim športnikom. Tehnike
športne masaže se osredotočajo na
posebne mišične skupine, aktivne v
posameznem
in

ohranjanju

športu,

služi

pripravi

športnikove

forme,

izboljšanju psihofizičnega stanja ter
preprečevanju

in

odpravi

možnih

poškodb.
• pospešuje obnovo mišic
• namenjena je hitrejšemu pretoku
krvi
• ima velik vpliv pri preprečevanju in
pri odpravljanju poškodb
• nujno potrebna za doseganje
vrhunskih rezultatov

Cilj terapije je vzpostaviti normalno, neboleče gibanje in koordinacijo
ter povrniti funkcionalno stanje pred poškodbo. Že samo ime pove, da
je športna masaža namenjena odstranjevanju negativnih učinkov, ki jih
povzroča športna dejavnost.
Za tiste, ki masažo koristijo tudi v preventivne namene je dokazano, da
imajo manj poškodb in težav s svojim telesom in telesno sposobnostjo.
Tudi poškodbe in telesne okvare, ki se zdravijo sproti, se hitreje celijo.
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