nabízíme

kavitace

širokou škálu terapií v oblasti fyzioterapie
a beauty .
v

N avštivte naše luxusní prostory
P aláci A gora v blízkosti stanice metra F lora .

P říjemný

personál se

a vedle terapií

V ám

V ám

bude věnovat

také poradí v oblasti

zdravého životního stylu pro zlepšení

V ašeho

současného stavu .

V  centru

–

mimo jiné kavitaci , kryolipolýzu ,

radiofrekvenci , laser , rázovou vlnu , kolagenové
systémy , přístroje pro fyzikální terapii a další .

V edle

těchto moderních technologií

V ám

také

nabízíme manuální terapii profesionálních
fyzioterapeutů , široký výběr masáží a další .

T ěšíme

se na

V aši

návštěvu ,

T eam FBCF

dárkové poukazy
U dělejte

radost svým blízkým nebo obdarujte

vaše zaměstnance

kavitace
kryolipolýza
radiofrekvence
lymfodrenáž
fyzioterapie
rázova vlna
masáže ...

V íce

–

kupte jim dárkový voucher !

informací na provozovně nebo na našich

webových stránkách .

akční ceny
V yužijte

N
 ejnovější nízkofrekvenční
ultrazvukový přístroj
Cavi-Lipo dokáže
bezbolestně a účinně
redukovat tukové
ZÁSOBY v problémových
partiích.

naleznete velmi moderní nabídku

přístrojové techniky pro fyzioterapii
a beauty

BEZBOLESTNÁ ultrazvuková liposukce

širokou škálu akčních nabídek

a cenových balíčků

–

kompletní ceník

a další informace najdete na

www.centrumflora.cz

kryolipolýza
liposukce zmrazením tukových buněk
N
 ová technologie
kryolipolýzy. Přístroj
cryomax dokáže
během jediné terapie
zmrazit a odstranit až
40 % tukových buněk
v ošetřované oblasti.

radiofrekvence
OBNOVA TKÁNÍ A POKOŽKY
R
 adiofrekvence pomáhá obnovovat
elasticitu a pružnost pokožky.
Tím zpomaluje projevy stárnutí pleti
a dodává jí mladiství vzhled.

lymfodrenáže
odstranění celulitidy, detoxikace organizmu
S
  naší přístrojovou
lymfodrenáží se zbavíte
pocitu těžkých nohou.
Navíc zvyšuje účinek
kavitace a kryolipolýzy.

Nejmoderněji vybavené
centrum fyzioterapie a BEAUTY
pod záštitou společnosti

Madisson ,

klíčového vývojáře , výrobce a dodavatele
techniky pro fyzioterapii a wellness

adresa
Chrudimská 2526/2a (Palác Agora)
130 00 Praha 3-Vinohrady
tel .:

+ 420 733 123 705, +420 737 551 230

e - mail :

info@centrumflora.cz

www.centrumflora.cz

rázova vlna
radiální tlaková vlna

Ú činná jak v oblasti Fyzioterapie, tak i kosmetice,
kde má zaručené výsledky
v boji s celulitidou. Hluboký
účinek rázové vlny pomáhá
Při chronických i akutních
potížích pohybového aparátu.

elektroterapie
FYZIOTERAPIE ELEKTRICKOU ENERGIÍ
 BLÍBENÁ TERAPIE, KTERÁ VYUŽÍVÁ
O
RŮZNÉ DRUHY EL. PROUDŮ
KE ZLEPŠENÍ PROKRVENÍ TKÁNÍ
A UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ SVALŮ,
PŮSOBÍ I PROTI ZÁNĚTU A BOLESTI.

terapeutický
laser
TERAPIE LASEROVÝM PAPRSKEM
T
 erapeutický laser
bezbolestně ovlivňuje
zánětlivé a bolestivé
procesy pohybového
aparátu. Terapie je vhodná
i pro kosmetické účely (opary,
jizvy, vrásky, akné, A DALŠÍ)

kolagenové
solárium
OMLAZENÍ A REGENERACE
Z
 vyšuje produkci kolagenu
a elasticinu v pokožce.
Podporuje regeneraci pleti.

ultrazvuk
terapeutický pulzní ultrazvuk
Vy
 užívá účinků elektrické
energie vysokofrekvenčního
proudu. Vlivem ultrazvuku
dochází k lepšímu prokrvení
a k mikromasáži tkání.

magnetoterapie

doprava
MHD:

A, stanice F lora
5, 10, 11, 16, zastávka F lora

metrem trasa

nebo tram . č .

AUTEM: možnost parkování v OC F lóra nebo
ve V inohradské ulici – do 50 m od centra

pulzní magnetické pole
T
 erapie využívající pulzního
elektromagnetického pole.
Má protizánětlivý účinek,
urychluje hojení kostí
i měkkých tkání, zvyšuje
látkovou výměnu, rozšiřuje cévy.

masáže
KOSMETICKÉ A RELAXAČNÍ
MA
 SÁŽ CELKOVĚ UVOLŇUJE,
ODSTRAŇUJE STRES,
REGENERUJE SVALY,
OMLAZUJE POKOŽKU
A ODSTRAŇUJE BOLESTI
(REKONDIČNÍ, KLASICKÁ,
LÁVOVÝMI KAMENY ATD.)

Garance
nejmodernějších technologíí
a kvalitního servisu!

