„Zadbaj o swoje ciało, to jedyne miejsce jakie masz do życia”
Kierując się tymi słowami zapraszamy do naszego salonu Terapia Odnowy ,w którym
dzięki naszym urządzeniom AQUAI I możecie państwo zadbać o swoje ciało i umysł:
odprężyć się, zrelaksować, naładować baterie na kolejny dzień.
Aquai I jest wielofunkcyjnym urządzeniem o szerokim spektrum zastosowań. Łóżko
do hydromasażu na sucho Aquai I jest wykorzystywane w centrach fitness i odnowy
biologicznej, w ośrodkach Medical SPA i gabinetach rehabilitacji. Urządzenie służy do
wykonywania suchego hydromasażu, inaczej masażu "na sucho". Woda
wydobywając się z dysz uderza w elastyczną membranę, na której leży użytkownik.
Maksymalne obciążenie membrany 130 kg.
Masaż wykonany za pomocą uderzenia Aquai I poprawia krążenie krwi zwiększając
transport tlenu do tkanek. Zwiększa się poziom endorfin odpowiedzialnych za
tolerancję bólu. Działanie ciepłej wody w połączeniu z mechanicznym
oddziaływaniem na tkanki, wpływa na organizm rozluźniająco, obniża poziom stresu,
zwiększa ruchomość kończyn pacjenta
Zalety Aquai I:
Bezkonkurencyjna w swojej klasie
Aquai I do suchego masażu wodnego jest jedynym na rynku urządzeniem
pozwalającym przeprowadzanie suchego masażu wodnego z podziałem na strefy
zabiegowe.
Dysze wodne o zwiększonej trwałości mogą pracować niezależnie, z wybraną przez
użytkownika częstotliwością, co daje ogromne możliwości terapeutyczne.
Piękna w najdrobniejszych szczegółach Linia Aquai I zaprojektowana przez
czołowych designerów cieszy oko idealnie komponuje się z Naszą strefą relaksu.
Delikatne ledowe podświetlenie podstawy pozwala na użytkowanie Aquai w
zaciemnionych pomieszczeniach, co potęguje działanie relaksacyjne.
W trosce o środowisko Aquai I jest wyposażona w system inteligentnego obiegu
wody, bez marnowania energii cieplnej. Temperatura wody jest taka, jak sobie
życzysz, z regulacją do 1°C.

Aquai I po napełnieniu nie pobiera więcej wody, korzystając z zamkniętego obiegu
wody. Dzięki temu urządzenie nie musi być stale podłączone do sieci wodnej oszczędzasz pieniądze i środowisko.

Zalety zabiegu:
poprawa krążenia krwi oraz metabolizmu organizmu
poprawa transportu tlenu do mięśni
zwiększenie zakresu ruchu kończyn
redukcja stresu, działanie relaksacyjne
Podstawowe rodzaje masażu:
+ masaż okrężny,
+ masaż równoległy,
+ masaż limfatyczny,
+ masaż punktowy,
+ masaż wygładzający,
+ masaż wibracyjny,
+ masaż pulsacyjny.

Wpływ suchego masażu wodnego na ciało:
Suchy masaż wodny pobudza do pracy układ krwionośny i limfatyczny,
usprawniając transport substancji odżywczych i produktów przemiany
materii.
Przyspiesza wchłanianie obrzęków.
Zwiększa ruchomość stawów, podnosi elastyczność i wytrzymałość
więzadeł.
Masaż odcinka szyjnego , grzbietu i odcinka lędźwiowo-krzyżowego
korzystnie wpływa na funkcjonowanie kończyn górnych i dolnych.
Delikatny masaż mięśni pleców korzystnie wpływa na ośrodkowy układ
nerw.

Kto może korzystać z masażu wodnego na sucho?
Hydromasaż wykonany po treningu może przynieść naszemu ciału
ogromną ulgę i złagodzić możliwe, negatywne skutki intensywnego
wysiłku fizycznego. Jednak tego typu zabiegi zaleca się nie tylko
sportowcom. Osoby przemęczone, cierpiące na bóle kręgosłupa, a także
pacjenci, którzy szukają skutecznego sposobu na walkę z cellulitem,
powinni skorzystać z masażu wodnego na sucho. Prozdrowotne
właściwości hydromasażu mogą skutecznie wspomóc ich w walce z
wymienionymi dolegliwościami.
Hydromasaż w takiej formie to również doskonałe rozwiązanie dla osób,
które chcą pozbyć się nadmiarowych kilogramów – masaż na łóżku
wodnym przyspiesza metabolizm, dlatego stanowi świetne wsparcie dla
odpowiedniej diety oraz ćwiczeń podczas odchudzania.

PRZECIWWSKAZANIA:
- nowotwory
-choroby zakaźne
-choroby skóry,
- ostre stany zapalne stawów,
- gorączka,
- wczesne stany po złamaniu kończyn
-łamliwość kości ,
-rany i blizny we wczesnym stadium zrostu, krwiaki,
-zapalenie żył,
- duże żylaki, tętniaki
- nadciśnienie
- epilepsja
- niewydolność krążeniowa,
- zmiany ropne na skórze,
- krwotoki, menstruacja
- ciężka arterioskleroza,
- ciąża.

Przed wizytą
*salon nie świadczy usług masażu leczniczego. Salon świadczy usługi z
zakresu masażu relaksacyjnego
* Korzystanie z usług gabinetu masażu równoznaczne jest ze złożeniem
przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do
masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
* wizyty można umawiać zdalnie tj. telefonicznie, mailowo
*W celu potwierdzenia wizyty skontaktujemy się z Państwem dzień aby
potwierdzić termin
*w zabiegach może uczestniczyć WYŁĄCZNIE osoba zdrowa, u której:
- nie występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną tj. gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe np.
utrata węchu,
- nie jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
- nie zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub
kwarantannie, lub u której występują objawy wskazujące na chorobę
zakaźną, skierowaną do izolacji.
* W przypadku odczucia przez Klienta dyskomfortu lub złego
samopoczucia w trakcie lub po
zabiegu, Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym osobę
obsługującą masażery Aquai
Prosimy o:
* przychodzenie bez osób towarzyszących,
*przychodzenie najwcześniej 10 minut przed wizytą
*punktualność, ponieważ nie będziemy mogli przedłużyć czasu masażu.
*wygodny strój sportowy, bez ostrych i wystających elementów(suwaki,
napy, zatrzaski, itp.) Nie zakładanie biżuterii i zegarków, bransoletek,
pierścionków, obrączek, kolczyków, ze względu na możliwość
uszkodzenia membrany.

W trakcie wizyty prosimy o:
*noszenie osłony nosa i ust oraz przebywanie w nich podczas trwania
zabiegu (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego
zabiegu);
*zebranie ze sobą wyłącznie niezbędnych rzeczy osobistych i nie używanie
telefonu komórkowego przez cały czas pobytu w salonie;
*zdezynfekowanie rąk po przybyciu do salonu;
*uczestniczenie w zabiegach WYŁĄCZNIE osób zdrowych
Inne zasady bezpieczeństwa i udogodnienia, które zapewniamy:
*planowanie wizyt z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasowego
tak, aby ograniczyć do minimum spotykanie się Gości w częściach
wspólnych salonu; możemy poprosić o poczekanie na wejście do recepcji
tak, aby w jednym czasie przebywała tam tylko recepcjonistka i klient/ka.
*wprowadzenie dodatkowych procedur higienicznych i przestrzeganie ich
przez nasz Zespół na najwyższym poziomie, w tym dezynfekcję stref
dotykowych w częściach wspólnych po każdym Gościu (np. klamki, blaty
,urządzenia do masażu itp.);
*pracę w środkach ochrony osobistej: maseczki, a przed rozpoczęciem
pracy pomiar temperatury naszego ciała. Dbamy o zdrowie!
*środki do dezynfekcji dłoni do użytku Gości, łazience oraz na recepcji;

Pozostałe postanowienia:
*Salon nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością Klienta
przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub
uszkodzenie.
*Salon zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z
nieprzewidzianych przyczyn losowych.
* Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. W salonie
udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność
kartą płatniczą oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu.

* Za zniszczenia majątku Salonu spowodowane działaniem lub
zaniechaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna
odpowiedzialność finansowa. Sprzęt i urządzenia Gabinetu należy
używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Salonu
* Personel salonu Terapia Odnowy zastrzega sobie prawo do
odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, za zabieg
zostanie pobrana opłata, jak za zabieg, który się odbył.
* Personel salonu Terapia Odnowy zastrzega sobie prawo do
odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem
nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje
seksualne, agresja itp. a opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za
zabieg, który się odbył
*

można składać pisemnie na adres:

Terapia Odnowy 05-200 Wołomin, Wąska 10
mailowo: info@terapiaodnowy.pl
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
* Salon Terapia Odnowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym regulaminie, zmiany podane będą do wiadomości Klienta
umieszczając je do wglądu w Salonie oraz na stronie internetowej
www.terapiaodnowy.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek 11:00 – 18:00
Cennik - czas zabiegu – zabieg trwa max 20 minut
1 zabieg – 49 zł
Pakiet 5 zabiegów – 225zł ( przy płatności z góry )
Pakiet 10 zabiegów – 400zł ( przy płatności z góry )
*W przypadku korzystania z zabiegów w ramach wykupionych pakietów
usługa będzie mogła być wykonana tylko w przypadku posiadania przez
klienta karnetu wydanego przez salon przy zakupie.

*W przypadku nieposiadania karnetu usługa może nie zostać
zrealizowana w wyznaczonym terminie.

Zapewniamy, że mimo nowej rzeczywistości dołożymy wszelkich starań
abyście Państwo zapomnieli o wszelkich niedogodnościach i w pełnym
poczuciu bezpieczeństwa mogli rozkoszować się chwilą relaksu.

Data i podpis

