Masážní salon Pelikán
Dobrý den pane Pelikáne, můžete našim čtenářům představit Váš Masážní salon?
Určitě, je vybaven elektricky polohovatelným lehátkem, sprchou a lokální saunou Zen Beam k prohřátí klientů před masáží.
Čím dalším se odlišuje od běžných
masážních místností?
K pohodové atmosféře přispívají
prosvícené solné kameny v rozích salonu a toto osvětlení plně postačuje
pro masáže.
Slyšel jsem, že tam máte i nějaký speciální přístroj, o co jde?
Ano, mám ve svém salonu od firmy BTL špičkový přístroj v kombinaci
Laser – Rázová vlna.

Pane Pelikáne, nezlobte se, ale máte
jako masér kvalifikaci na obsluhu tohoto špičkového lékařského
přístroje?
Nejprve bych zmínil, že s tímto přístrojem se dají provádět pouze neinvazivní terapie. Než jsem ho začal používat, byl jsem na odborných stážích
pořádaných přímo výrobcem BTL. Na
těchto stážích přednášeli špičkoví lékařští experti jako Mudr. Procházka,
vynikající odborník na laserovou neinvazivní terapii nebo Mudr. Nedělka,
expert na rázovou vlnu. Na obě apli-

kace – laser i rázovou vlnu, jsem získal na těchto stážích potřebný certifikát. Navíc při jakémkoliv problému
se mohu obrátit na Mudr. Procházku,
který je vždy ochoten pomoci.

ňování celulitidy. Mám už celou řadu
spokojených klientek, namátkou jmenuji paní Olgu Chlustinovou ze Solenic, paní Gabrielu Otrádovcovou
z Votic nebo paní Ludmilu Merklovou
z Kosovy Hory.

Jsou na tomto přístroji naprogramovány nějaké běžné diagnózy?
V tom je právě jeho obrovská výhoda. Klient za mnou přijde s jasnou
diagnózou od lékaře, já si ji na přístroji najdu a pak už jenom aplikuji terapii. Klienta tedy nemohu v žádném
případě poškodit nebo mu ublížit.

Kolikrát Vás musí klientka navštívit,
než se celulitidy zbaví?
Je to podle typu klientky, ale maximálně 10 krát. Doporučuji klientkám do této terapie zařadit i manuální lymfodrenáž, kterou také provádím
ve svém salonu.

A co odstraňování celulitidy, jde to
s tímto přístrojem také?
Určitě, největší úspěch mám právě s tzv. Estetickou sadou na odstra-

A ten laser se dá použít na co?
Vysokovýkonný Laser 12 W je špičkový přístroj na nejrůznější diagnózy
jako jsou mykózy, akné, bércové vře-

dy ale i na artrózy a další pohybové
problémy.
Jaké další služby si mohou klienti
u Vás dopřát?
Samozřejmě provádím masáže na
odstranění únavy, klasické masáže zaměřené spíše na klienty s nějakým
zdravotním problémem, sportovní masáže a nyní také indickou masáž hlavy.
Už jste úspěšně vyřešil nějaké
diagnózy?
Ano, např. Cervikalgii – bolest šíje,
tenisový loket, artrózy kolene, zde
dochází k většímu rozsahu pohybu
a odstranění bolesti. Laser se totiž
vyznačuje vynikajícím analgetickým,
protizánětlivým a biostimulačním
účinkem.
Nějaké zábaly také poskytujete?
Samozřejmě, novinkou mého salonu jsou rašelinové zábaly na některé chronické svalové a kloubní bolesti. Tyto zábaly jsou opravdu účinné,
s parafinovými se nedají srovnat.
A nakonec - kde Vás případní klienti
mohou najít?
Masážní salon Pelikán sídlí na adrese Bořená Hora 18, 264 01 Štětkovice u Sedlčan, informace získáte na
telefonním čísle 733 705 050 nebo
na e-mailu petr5220@gmail.com.
Vše důležité je také na našem webu
www.masaze-pelikan.cz
Pane Pelikáne, děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně spokojených klientů.
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K čemu ho můžete využít?
Rázovou vlnu využívám k terapiím
pohybového aparátu jako jsou tenisové lokty, patní ostruhy, atrózy kolene, bolesti v bederní oblasti apod.

