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Për 20 vjet tani kam qenë gjithmonë në gjendje t'u 
jap njerëzve këshilla dhe mbështetje ndihmojnë 
terapi të ndryshme. 
 

Unë isha në gjendje të vizatoja në repertorin tim të 
trajnimit të mëtejshëm në Dorn Breuss, masazh të 
indit lidhës, shiatsu, teknika të frymëmarrjes dhe 
relaksimit, terapi në jastëkun e lëkundur, gjatësinë 
manuale të këmbës dhe korrigjimin e legenit, 
stërvitje SPS sipas Dr. Smisek, APM dhe Su Jok 
kthehen prapa. 

Puna si terapiste APM më ka lejuar të mbështes 
një numër klientësh që nga viti 2020, përfshirë ata 
që shkojnë rregullisht në fizioterapi - një pjesë e 
rëndësishme e rivendosjes së lëvizshmërisë. 

Njohja nga shumica e sigurimeve suplementare u 
mundëson shumë njerëzve të rifitojnë lirinë nga 
dhimbja. 

Jam i lumtur që gjej kohë për të bërë një anamnezë 
të detajuar për ju.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terapi në jastëkun e lëkundjes 

Një koncept holistik i terapisë së dhimbjes - po aq kompleks sa sahati zviceran. 

Terapia e relaksimit, lehtësimit dhe rigjenerimit neuromuskular 
në jastëkun e lëkundjes të mbushur me ajër. 

 
Trajtimi bazohet në përvojën e teknikave perëndimore të masazhit, shtrirjes dhe 
lëvizjes dhe konceptit holistik të terapisë energjike të dhimbjes për trajtimin e 
keqpozicioneve dhe dhimbjeve në sistemin muskuloskeletor si sindroma e krahut-sup, 
dhimbjet e shpinës lumbare dhe cervikale, problemet e kyçeve dhe migrenës. , skolioza 
dhe shumë më tepër. 

Jastëku i terapisë i prodhuar posaçërisht kombinon avantazhet e pishinës së ushtrimeve 
me lëvizjen e tij dhe opsionet e mobilizimit dinamik spirale indirekte dhe të synuara. 
 
Teknikat e përdorura në jastëk jo vetëm që relaksojnë muskujt, por gjithashtu mund të 
lëvizin rruazat nga rruaza kundër njëri-tjetrit. Tërheqja e butë e njëkohshme shkakton 
lehtësim maksimal për disqet ndërvertebrale. 

Nuk është e pazakontë që pacienti të jetë 1-2 cm më i gjatë pas trajtimit. Qëllimi 
kryesor i trajtimit është rivendosja e ekuilibrit muskulor në terma afatgjatë, në mënyrë 
që pacienti të mbetet i ekuilibruar dhe të mos vijë tek ju me të njëjtat probleme në çdo 
tremujor. 
 

Mbështetni trajtimin e hernisë së diskut pa operacion, lehtësoni tensionin dhe 
bllokimet në shtyllën kurrizore dhe në të gjithë shpinën, qafën dhe shpatullën, duke 
lehtësuar qëndrimin, mbingarkimin e muskujve dhe nyjeve. 
 

Një shtesë e shkëlqyeshme për fizioterapinë, sepse lëvizjet relaksuese, liruese kryhen 
në zonën pa dhimbje. 
 
                                            Jeta është më komode pa dhimbje! 
 



terapi dhimbjeje 
 

Su Jok 
Akupresura koreane e duarve dhe këmbëve 

Terapi në jastëkun e lëkundjes 
Ndihmon për të gjitha llojet e tensioneve,        
Lirimi i hernies së diskut etj 

Terapia e masazhit me pika akumuluese 
(APM)* 

Ndihmon për dhimbjet, migrenën, pas operacionit 
etj. 

 

Lëreni të shkojë 
 

Teknika e frymëmarrjes nga Dr. Shioya 
Mjeku japonez që mbushi 105... 
 
kurset 
 

duke ndryshuar kurse  
gjithmonë të përditësuar në faqen kryesore 
 

Masazhe Wellness 
 

Masazh me pulla bimore 
Pulla shtëpiake të bëra nga përbërës organikë 
 
Masazh me vaj trëndafili 
Vaj trëndafili i bërë në shtëpi 
 

Speciale Fuqia dhe Shëndeti 
Përfshin piling të fytyrës 

 
 
* Çertifikuar EMR/EGK        (Miratuar nga              
shumë kompani sigurimesh suplementare) 

 
 
 
 
 
           

relaksim neuromuskular, 
                                                                   lehtësimi dhe 

terapi rigjeneruese 
 jastëku i lëkundjes  

i mbushur me ajër 
                                                                         (terapi me jastëk lëkundje) 
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