
Oferta “Corpo Healer”

"Cosimo massage" to firma dynamicznie rozwijąjąca się na rynku usług prozdrowotnych. Jej właściciel i

pomysłodawca jest masażystą,terapeutą manualnym i instruktorem odnowy biologicznej .

Celem naszej działalności jest rozszerzanie świadomości o wpływie masażu na zdrowie i komfort życia oraz

podnoszenie ich z każdym dniem za pomocą najlepszych dostępnych naturalnych środków indywidualnie

dobranych do danej osoby.

“Corpo Healer”

Oferta, którą do państwa kieruję, oparta jest na kilkuletnim doświadczeniu i bardzo precyzyjnym

nakierowaniu na powstałe w ostatnich czasach potrzeby pracowników. Nie jest to typowy masaż work-site

(ciekawa propozycja na eventy), którego przeprowadzenie zajmuje 15 minut i skupia się na górnej części

pleców, ramion, szyi.

To, co proponuję, jest nowatorskie, ale już sprawdzone i przede wszystkim działające.

Masaż to pojęcie nakierowujące nas na SPA, Wellness itp. Ja natomiast prowadzę terapię manualną.

Stosuję masaż tkanek głębokich, powięziówkę, narzędziową terapię tkanek miękkich, bańki chińskice oraz

techniki osteopatyczne. Szeroki wachlarz możliwości daje dużą szansę na przeprowadzenie szybkiego i

skutecznego leczenia.

30 minutowe zabiegi polegają na przeprowadzeniu wywiadu ,diagnostyki oraz terapii. Skupiając się na

przyczynie problemów pacjenta, mogę dość szybko go wyleczyć. Większośc pracowników biurowych trafia

do mnie z bólami głowy, karku, grzbietu, napięciem ramion czy przedramion. Jednak jest bardzo duża grupa

z problemami kolan, bioder, dłoni, brzucha, jelit, po kontuzjach lub chcących zapobiegać urazom

sportowym.

Dlaczego nie dać im szansy na skorzystanie z fachowej opieki medycznej (masaż, odnowa biologiczna ,

terapia manualna i narzędziowa) ? Jedyne, co jest do tego potrzebne, to niewielkie pomieszczenie, gdzie

mogę rozłożyć łóżko .(Często mothers' roomy stoją puste i nie są wykorzystywane ).

Po kilku sesjach (wystarczy jeden dzień w tygodniu!) spadnie ilość L4 spowodowanych kontuzjami, bólami

pleców, głowy, cieśni nadgarstka itp. Wróci uśmiech, dobry humor, chęć do życia i pracy.

Wartością dodaną jest samo spotkanie ze mną - kimś z zewnątrz. Daje to możliwośc oderwania się od

zawodowych problemów. Pacjencji często mi mówą, że po zabiegu mają świeższy umysł i są bardziej

kreatywni.

Odwołując sie do nomenklatury graczy i nerdów , każda nowoczesna i rozwijająca się firma jak każde

gamowe party powinna mieć healera. Wystarczy dać im taką możliwość , a jakość pracy i życia wzrośnie.

Dla wielu to luksus, ale prawdą jest, że teraz każdego na to stać.

*forma rozliczania się zależy od decyzji firmy (możliwość partycypacji całościowej lub częściowej bądż jej całkowity brak -płatność

bezpośrednia)


