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Rehabilitačné centrum
Zastúpenie: Marián Luscon, CEO

Ponuka na spoluprácu pre rehabilitačný program zamestnancov.

Vážené predstavenstvo dovoľte mi touto cestou Vás osloviť na spoločnú spoluprácu
v oblasti zdravia a starostlivosti k vašim zamestnancom a spolupracovníkom.
Predmet našej spolupráce k Vám, bude starostlivosť o zdravie, prevencia a relaxácia
pre vašich zamestnancov, dbať o zdravie ktoré je pre všetkých tak dôležité.
Rehabilitačné centrum ProClinic v Trnave

Rehabilitačný program č. 1 / 60 min (
Magnetoterapia aplikátor solenoid 15 min
Magnetoterapia aplikátor lineárni 15 min
Indikácie: regenerácia hlbokého svalového a kostného tkaniva, zrýchlenie
regenerácia buniek a liečebných procesov, zlepšuje prekrvenie, uvoľňuje kŕče,
pôsobí proti opuchom.

Lymfodrenážna terapia horné alebo dolné končatiny 25 min
Indikácie: upravuje cievnu nedostatočnosť, odstraňuje kŕčové žili zabraňuje ich
tvoreniu, zabezpečuje odvodnenie a regeneráciu po ťažkej práci, aktivuje tok lymfy v
lymfatickom systéme, vytvára detoxikáciu organizmu.

Masáž 20 min podľa vlastného výberu na uvoľnenie svalstva v prípade potreby
prebankovanie problémového miesta.

Rehabilitačný program č. 2 / 60 min /

Laserová terapia laserový lúč 10 min
Laserová terapia laserovou sprchou 10 min
Indikácie: Nová generácia laserovej terapie, bolesť ramenných a bedrových kĺbov,
artritída kolena, artróza chrupavky, natrhnutý sval, výron v členku, spazmus v svale
Okamžitá výrazná úľava od bolesti.

Ultrazvuková terapia problémové miesto akútna bolesť 15 min.
Indikácie: dochádza k lokálnemu prekrveniu ošetrovaného tkaniva v dôsledku
premeny mechanickej energie na energiu tepelnú, pozitívne účinky pri liečbe
natrhnutého alebo natiahnutého svalu, únava svalového tkaniva, regenerácia
svalového defektu.

Elektroliečba elektro prúdy 15 min
Indikácie: Pohybový aparát, zlepšuje priechodnosť a svalovú kvalitu, objem a
plnohodnotné využitie svalového aparátu, lieči problémy kolena, chrbtice, migrény,
zápalu.
Masáž 20 min podľa vlastného výberu na uvoľnenie svalstva v prípade potreby
prebankovanie problémového miesta.

Rehabilitačný program č.3 / 60 min /

Liečebná telesná výchova s Fyzioterapeutom 25 min
Indikácia: Cvičenie core, stabilizačné cviky na svalové defekty, podpora rastu
svalstva, problémy s chrbticou, cviky na zdravý chrbát, tŕpnutie svalstva v
končatinách, spevnené brušné úpony na problémy v oblasti spodného chrbta a
mnoho viac cvikov pre zdravie a pohybový aparát.
Indikácie: Uvoľnenie bolesti chrbta, bolestiach krku krčnej chrbtice, uvoľnenie
Kĺbov, brušného svalstva, prevencia strečingu pre problémy skracovania šliach
svalového aparátu, uvoľnenie každodenného tlaku na medzistavcové
platničky.

Masáž 20 min podľa vlastného výberu na uvoľnenie svalstva v prípade potreby
prebankovanie problémového miesta.

Kryo terapia chladová terapia podľa potreby kinesio tejping 15 min
Indikácie: chladová terapia uľavuje od bolesti kĺbového a väzivového
Aparátu, okamžite prekrvuje organizmus a zvyšuje regeneráciu celého
tela, pôsobí protizápalovo, aktivuje pružnosť pokožky.

Benefity ProClinic pre Vašu firmu a zamestnancov a ich rodinu.
Chcel by som Vás informovať o benefitoch, ktoré by sme vedeli pre Vás veľmi radi
zaradiť k našej spolupráci.
Prvý benefit sa týka vo výške zľavy 20% pre všetkých vašich zamestnancov, ktorý
pre Vás pracuje a ich rodinný príslušníci, manžel alebo manželka, partner alebo
partnerka.
Jednoducho povedané, každý zamestnanec spoločne s partnerom, majú u nás
garantovanú 20% zľavu, na ktorýkoľvek rehabilitačný program bez obmedzenia.
Druhý benefit by sme Vám vedeli spraviť na mieru mobilné rehabilitačné centrum
podľa požiadaviek v ktorejkoľvek pobočke alebo fabrike na Slovensku kde máte
takúto potrebu pre Vašich zamestnancov, buď na priamo vo fabrike alebo externe v
meste sídla pobočky.
V prípade záujmu by sme Vám veľmi radi ponúkli darčekové poukážky pre
zamestnancov v hodnote 45 eur ako vianočný darček alebo benefit za celoročnú
odvedenú prácu pre Vás v predaji za cenu 35 eur za poukaz.
Radi Vás pozveme k nám na konzultáciu a prezentáciu priestorov ProClinic

Chceli by sme Vám veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru a Váš záujem o
spoločnú spoluprácu s pozdravom team ProClinic a Marián Luscon.

Darčekový poukaz pre firmy pri nákupe 30 eur v hodnote pre zamestnancov 45 eur

