PAKIETY REHABILITACYJNE ANIELSKA GROTA SPA&WELLNESS tel. 694-343-507, 052-357-20-25
Operacja to ostateczność a leki maskują tylko objawy, ale nie leczą przyczyny dolegliwości i mają wiele skutków
ubocznych. Wybierz MEDYCYNĘ HOLISTYCZNĄ, OSTEOPATIĘ I KOMLEKSOWĄ REHABILITACJĘ
chorób kręgosłupa, stawów, mięśni, narządów wewnętrznych oraz schorzeń neurologicznych i psychosomatycznych.

Jakie dolegliwości leczmy? Rehabilitacja powypadkowa, pooperacyjna, chorób przewlekłych i rzadkich
REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
Zesztywniające Zapalenia Stawów Kręgosłupa (ZZSK), rwa kulszowa, rwa barkowa,
wypadnięty dysk (dyskopatia), skolioza, wady postawy, bóle kręgosłupa szyjnego,
piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego, zespół końskiego ogona, zwichnięcia, skręcenia
stawów, reumatyzm, osteoporoza, złamania kości, chodzenie o kulach.
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA: depresja, migrenowe bóle głowy, urazy
po upadku z konia, roweru, ze schodów, z wysokości, na nartach, snowbordzie
i wypadku samochodowym, bezsenność, niezborność ruchowa, ataksja, zaburzenia
równowagii i chodu, udary, wylewy, padaczka, depresje, lęki, ciężkie emocje,
autyzm, Zespół Aspergera, nadpobudliwość, wady rozwojowe głowy, choroba
Parkinsona, Alzheimera stwardnienie rozsiane (SM), borelioza.
REHABILITACJA ENDOKRYNOLOGICZNA: Hashimoto – zapalenie tarczycy,
guzy i torbiele tarczycy, nadczynność i niedoczynność tarczycy, choroby trzustki:
cukrzyca typu I i II, guzy przysadki mózgowej, choroba Cushinga (nadnercza), trądzik
hormonalny, guzy i zapalenie piersi, guzy i zapalenie jąder i prostaty,
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA:
choroba
wieńcowa
serca,nadciśnienie, niedociśnienie, arytmia, niewydolność serca, nerwobóle,
nerwica serca, trudne emocje,przebyty zawał serc, wady zastawek w sercu,
migotanie przedsionków,zasłabnięcia, omdlenia, duszności, żylaki, talagezje,
opuchlizny nóg i łydek. Przewlekły stres i choroby psychosomatyczne.
REHABILITACJA PULMUNOLOGICZNA: przeziębienie, grypa, katar, kaszel,
angina, stany zapalne zatok i uszu, zapalenie krtani, oskrzeli, płuc, astma, przewlekła
niewydolność oddechowa, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zaburzenie
oddychania podczas snu, alergie na pyłki traw, drzew.
REHABILITACJA GASTROENTEROLOGICZNA: choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy, jelito drażliwe, wrzodziejące zapalenie jelita, polipy w
jelitach, biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha na tle stresowym, nudności,
wymioty, anoreksja, bulimia, zaburzenia odżywiania, choroba refluksowa, zgaga
powiększenie wątroby, wysoki cholesterol, kamica żółciowa.
REHABILITACJA UROGINEKOLOGICZNA: bolesne i obfite miesiączki,
nieregularny cykl, endometrioza, mięśniaki macicy, zespół policystycznych jajników,
poronienie,
problemy z płodnością, uciążliwe oznaki menopauzy i andropauzy,
nietrzymanie moczu, torbiele, niewydolność nerek, zapalenie pęcherza, kamica nerkowa.
REHABILITACJA PEDIATRYCZNA: opieka perinatalna (dla dzieci w brzuchu
mamy), doradztwo porodowe, laktacyjne, wychowawcze, terapia dziecka po cesarce i
trudnym porodzie, kolki, kręcz szyi, ból jelit, bezsenność, płaczliwość, niepokój, brak
raczkowania, przewracania, odruchu ssania, arytmia, nadciśnienie u dzieci, syndrom
poszczepienny, niedotlenienie mózgu, urazy poporodowe, wady postawy u małych dzieci.
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Jakimi metodami leczymy?
KONSULTACJE ZDROWOTNE, MEDYCZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Nasz profesjonalny zespół specjalistów z dziedziny medycyny holistycznej, fizjoterapii,
osteopatii, komplesowej rehabilitacji kręgosłupa, stawów i narządów wewnętrznych oraz
psychoterapii serdecznie zaprasza do skorzystania z konsultacji zdrowotnych, medycznych
i psychoterapeutycznych w ramach spotkania osobistego, telefonicznego lub wizyty online.
Warto przed rozmową mieć przy sobie listę leków, które się przyjmuje, przypomnieć sobie
przebyte choroby, urazy i operacje, a także wziąć ze sobą badania diagnostyczne – płytki
RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii koputerowej, opisy choroby, wypisy ze szpitala. Można przyjść też
bez tych wszystkich dokumentów i wtedy dobranie metod leczenia będzie miało miejsce na podstawie zebranego
wywiadu prozdrowotnego i indywidualnej diagnostyki. Prosimy o nie palenie, nie picie alkoholu i nie branie leków
przecibólowych w dniu rehabilitacji.
Inwestycja w swoje zdrowie to 90 zł za 30 min, 170 zł za 1h, 250 zł za 1,5 h, 370 zł za 2h konsultacji
KOMPLEKSOWA REHABILITACJA I MEDYCYNA HOLISTYCZNA W LECZENIU RÓŻNYCH CHORÓB

W naszym centrum relaksu, rozwoju i rehabilitacji Anielska Grota SPA
&WELLNESS w Hotelu BAST*** w Inowrocławiu łączymy najnowocześniejsze
osiągnięcia medycyny akademickiej ze starożytną mądrością medycyny filipińskiej,
chińskiej, tybetańskiej, indiańskiej, azteckiej, aborygeńskiej i ajurwedyjskiej, dzięki
czemu poznajemy przyczynę powstania danej choroby i doprowadzamy do
harmonii ciało, emocję, umysł i duszę aby klient mógł wrócić do zdrowia i pełni sił.
Metody medycyny holistycznej to:
✓ Osteopatia czaszkowo-krzyżowa, wisceralna (narządów), funkcjonalna (kręglarstwo, terapia manualna)
✓ Masaż powięziowy, masaż głeboki, punkty spustowe, masaż leczniczo-rehabilitacyjny, drenaż limfatyczny
✓ Regenerująca refleksologia stóp i rąk, odmładzający i antystresowy japoński masaż twarzy kobido
✓ Neurologiczna metoda Bowena harmonizująca hormony i działająca przeciwbólowo i przeciwzapalnie
✓ Ajurwedyjska metoda Polarity rewitalizująca całe ciało za pomocą delikatnego dotyku
✓ Muzykoterapia, choreoterapia (taniec) z aromaterapią odstresują i zharmonizują trudne emocje
✓ Wibroterapia działa dotleniająco, regenerująco i zapewnia odnowę biologiczną
✓ Biorezonans detoksykuje organizm, lecz z różncyh dolegliwości, alergii, wirusów, bakterii
✓ Magnetoterapia działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, regenerujaco na komórki
✓ Fizykoterapia: kąpiele w wannie jacuzzi, termoterapia w saunie fińskiej, kinezyterapia w klubie fitness
✓ Psychoterapia, konstelacje rodzinne, coaching, doradztwo życiowe, praca z traumą, psychosomatyką
PAKIETY KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
POBYTY I TURNUSY REHABILITACYJNE

Dobieramy pakiety pod indywidualne potrzeby naszych klientów. Oferujemy noclegi
na 1 dzień, weekend, tydzień, wyżywienie, zabiegi odnowy biologicznej.

