
KRIOKOMORA i KRIOTERAPIA MIEJSCOWA W SPORCIE

Terapia zimnem w sporcie przynosi potwierdzone licznymi badaniami  pozytywne efekty 
dotyczące leczenia kontuzji, jest również niezbędnym elementem efektywnego 
przygotowania i regeneracji zawodnika. Z Kriokomory  korzystają czołowi  sportowcy 
zarówno w Polsce i na świecie, czego najlepszym przykładem może być Reprezentacja Polski 
w piłce nożnej. Naszymi Pacjentami są zawodniczki Ślęzy Wrocław, członkowie kadry 
narodowej w powerliftingu, liczna grupa kolarzy i biegaczy przełajowych odnoszących 
sukcesy na arenach międzynarodowych! Wszyscy jednogłośnie potwierdzają skuteczność 
oraz niesamowite efekty jakie przynosi korzystanie z Kriokomory czy krioterapii miejscowej.

Krioterapia:

- przyspiesza regeneracje organizmu po treningu

- zwiększa wydolność organizmu nawet do 20%

- przyspiesza spalanie do 800 kalorii w ciągu pierwszych 24h od pierwszego zabiegu

- ma działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, oraz przeciw zapalne

- wspomaga leczenie różnego rodzaju kontuzji i urazów narządu ruchu

oraz posiada wiele innych cennych właściwości !!!

Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem, które może pomieścić do pięciu  osób na raz! Jest 
to komora wykorzystująca ciekły azot medyczny. Nasze urządzenie jest czwartym tego typu 
we Wrocławiu ale jedynym na skalę kraju dostępnym dla każdego codziennie od godziny 8 
do 19!!! Zapewniamy również stroje konieczne do wejścia do kriokomory. Do Państwa 
dyspozycji jest  sala ćwiczeń. Posiadamy również urządzenie do krioterapii miejscowej.

Dla członków Państwa stowarzyszenia oferujemy aż 30% zniżki na karnety zawierające 10 
wejść grupowych  do kriokomory oraz 10 % zniżki na zabiegi krioterapii miejscowej i 
rehabilitacji.

Fala uderzeniowa skupiona PiezoWAve2:

W naszej ofercie znajdują się również zabiegi falą uderzeniową skupioną. Zabiegi 
przeprowadzane są unikalnym na skalę kraju urządzeniem PiezoWave 2 firmy Richard Wolf 
oferującym niespotykaną dotąd w innych podobnych aparatach skuteczność działania, 
najwyższą na rynku dawkę wprowadzanej do tkanki energii oraz precyzję wykonywanych 
zabiegów.
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Fala uderzeniowa skupiona to energia infradźwiękowa wprowadzana w tkankę, która  
znacznie przyspiesza i wspomaga regenerację uszkodzonej tkanki poprzez aktywację 
procesów samoleczenia organizmu oraz posiada intensywne działanie przeciwbólowe 
poprzez podniesienie progu bólu w okolicy zabiegowej.

80% pacjentów odczuwa znaczną redukcję bólu lub jego całkowite  ustąpienie już po 2-3 
zabiegach!!!

Terapię falą uderzeniową stosujemy między innymi w przypadku:

- Zwapnienia zlokalizowane w obrębie tkanek miękkich

- Zapalenie ścięgien stożka rotatorów

- Zapalenie ścięgna rzepki (kolano skoczka)

- Kolano biegacza

- Zapalenie powięzi podeszwy stopy

- Łokieć tenisisty

- Łokieć golfisty

- Zmiany zwyrodnieniowe stawów

- Ostrogi piętowe

- Przewlekłe stany pourazowe

Dla Państwa członków przewidzieliśmy 10% zniżki na zabiegi fala uderzeniową!

  

Zabiegi manualne

Nasz Fizjoterapeuta, mgr fizjoterapii Mateusz Otta dysponujący doświadczeniem w

Zakresie rehabilitacji sportowej (2012-2015 fizjoterapeuta Kadry Narodowej Lekkoatletów 
IPC, od 2015 fizjoterapeuta Kadry Narodowej IPC w podnoszeniu ciężarów, uczestnik 
licznych imprez na skale międzynarodową: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, 
Mistrzostwa Europy) oferuje Państwu pełna gamę zabiegów manualnych: masaż klasyczny, 
sportowy, relaksacyjny, terapię manualna, ćwiczenia indywidualne, kinesiology taping, 
rehabilitację po urazach i zabiegach operacyjnych.

Na wszystkie zabiegi manualne przygotowaliśmy dla Państwa 10% zniżki!
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