
    kavitace

       kryolipolýza

 radiofrekvence

    lymfodrenáž

fyzioterapie

          rázova vlna

     masáže ...

širokou škálu terapií v oblasti fyzioterapie 
a beauty. Navštivte Naše luxusNí prostory 
v paláci agora v blízkosti staNice metra flora. 

příjemNý persoNál se vám bude věNovat  
a vedle terapií vám také poradí v oblasti 
zdravého životNího stylu pro zlepšeNí 
vašeho současNého stavu. 

v ceNtru NalezNete velmi moderNí Nabídku 
přístrojové techNiky pro fyzioterapii  
a beauty – mimo jiNé kavitaci, kryolipolýzu, 
radiofrekveNci, laser, rázovou vlNu, kolageNové 
systémy, přístroje pro fyzikálNí terapii a další. 

vedle těchto moderNích techNologií vám také 
Nabízíme maNuálNí terapii profesioNálNích 
fyzioterapeutů, široký výběr masáží a další. 

těšíme se Na vaši Návštěvu, team fbcf

udělejte radost svým blízkým Nebo obdarujte 
vaše zaměstNaNce – kupte jim dárkový voucher!  
více iNformací Na provozovNě Nebo Na Našich 
webových stráNkách.

využijte širokou škálu akčNích Nabídek 
a ceNových balíčků – kompletNí ceNík 
a další iNformace Najdete Na 

www.centrumflora.cz

BEZBOLESTNÁ uLTraZvukOvÁ LipOSukcE

nabízíme

dárkové poukazy

akční ceny

kavitace

  NEjNOvější NíZkOfrEkvENčNí 

uLTraZvukOvý příSTrOj  

cavi-LipO dOkÁžE  

BEZBOLESTNě a účiNNě 

rEdukOvaT TukOvé  

ZÁSOBY v prOBLémOvých 

parTiích.

  NOvÁ TEchNOLOgiE 

krYOLipOLýZY. příSTrOj 

crYOmax dOkÁžE 

BěhEm jEdiNé TErapiE 

ZmraZiT a OdSTraNiT až 

40 % TukOvých BuNěk 

v OšETřOvaNé OBLaSTi.

  radiOfrEkvENcE pOmÁhÁ OBNOvOvaT 

ELaSTiciTu a pružNOST pOkOžkY.  

Tím ZpOmaLujE prOjEvY STÁrNuTí pLETi 

a dOdÁvÁ jí mLadiSTví vZhLEd.

LipOSukcE ZmraZENím TukOvých BuNěk

OBNOva TkÁNí a pOkOžkY

kryolipolýza

radiofrekvence

lymfodrenáže
OdSTraNěNí cELuLiTidY, dETOxikacE OrgaNiZmu

  S Naší příSTrOjOvOu 

LYmfOdrENÁží SE ZBavíTE 

pOciTu Těžkých NOhOu. 

Navíc ZvYšujE účiNEk 

kaviTacE a krYOLipOLýZY.



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

adresa

doprava
mhd: metrem trasa a, staNice flora

Nebo tram. č. 5, 10, 11, 16, zastávka flora

autem: možNost parkováNí v oc flóra Nebo 
ve viNohradské ulici – do 50 m od ceNtra 

rázova vlna

elektroterapie

terapeutický 
      laser

ultrazvuk

magnetoterapie

      kolagenové
solárium

masáže

radiÁLNí TLakOvÁ vLNa

OmLaZENí a rEgENEracE

kOSmETické a rELaxačNí 

fYZiOTErapiE ELEkTrickOu ENErgií

TErapEuTický puLZNí uLTraZvuk

puLZNí magNETické pOLE

  účiNNÁ jak v OBLaSTi fYZiO- 

TErapiE, Tak i kOSmETicE,  

kdE mÁ ZaručENé výSLEdkY  

v BOji S cELuLiTidOu. hLuBOký 

účiNEk rÁZOvé vLNY pOmÁhÁ  

při chrONických i akuTNích 

pOTížích pOhYBOvéhO aparÁTu.

  TErapEuTický LaSEr  

BEZBOLESTNě OvLivňujE  

ZÁNěTLivé a BOLESTivé  

prOcESY pOhYBOvéhO  

aparÁTu. TErapiE jE vhOdNÁ  

i prO kOSmETické účELY (OparY, 

jiZvY, vrÁSkY, akNé, a daLší)

  OBLíBENÁ TErapiE, kTErÁ vYužívÁ 

rŮZNé druhY EL. prOudŮ  

kE ZLEpšENí prOkrvENí TkÁNí 

a uvOLNěNí NapěTí SvaLŮ,  

pŮSOBí i prOTi ZÁNěTu a BOLESTi.   ZvYšujE prOdukci kOLagENu 

a ELaSTiciNu v pOkOžcE. 

pOdpOrujE rEgENEraci pLETi.

  vYužívÁ účiNkŮ ELEkTrické  

ENErgiE vYSOkOfrEkvENčNíhO 

prOudu. vLivEm uLTraZvuku 

dOchÁZí k LEpšímu prOkrvENí  

a k mikrOmaSÁži TkÁNí.

  maSÁž cELkOvě uvOLňujE, 

OdSTraňujE STrES, 

rEgENErujE SvaLY,  

OmLaZujE pOkOžku 

a OdSTraňujE BOLESTi 

(rEkONdičNí, kLaSickÁ, 

LÁvOvými kamENY aTd.)

  TErapiE vYužívající puLZNíhO 

ELEkTrOmagNETickéhO pOLE.  

mÁ prOTiZÁNěTLivý účiNEk,  

urYchLujE hOjENí kOSTí  

i měkkých TkÁNí, ZvYšujE  

LÁTkOvOu výměNu, rOZšiřujE cévY.

NEjmOdErNěji vYBavENé 

cENTrum fYZiOTErapiE a BEauTY 

pod záštitou společNosti madiSSON, 
klíčového vývojáře, výrobce a dodavatele 

techNiky pro fyzioterapii a wellNess

garaNcE 

NEjmOdErNějších TEchNOLOgíí 

a kvaLiTNíhO SErviSu!

  TErapiE LaSErOvým paprSkEm


