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OSTEOPATIA

FLORS DE BACH 

REFLEXOLOGIA PODAL 

PER QUÈ SALUT
HOLÍSTICA E

INTEGRATIVA? 
Un nou concepte de l'autocura ha arribat a

través de la relació entre el professional

d’infermeria i el pacient que participa

activament com agent de la seva recuperació.

L’escolta activa, la empatia, les cures

personalitzades van de la ma de la medicina

convencional fent una sinergia harmònica

que facilita la recuperació de les dolences

amb una visió global i respectuosa de la

persona: 

- alimentació

- exercici físic

- estils de vida saludables,

- estat d’ànim i emocions

- espiritualitat 

A Mon&Dol trobaràs professionals formats per

ajudar.te a tenir cura de tu mateix 

L'osteopatia  holística ajuda a recuperar
l'equilibri energètic i arriba a reduir els temps
de recuperació de lesions, alleuja el dolor,
evita o retarda intervencions quirúrgiques,
millora l'evolució de malalties cròniques i
millora les funcions fisiològiques en general.

Ens ajuden a  harmonitzar de manera integral 
 els desequilibris físics, emocionals, mentals i
espirituals . Estan especialment indicades en
processos emocionalment difícils com es un
dol., la ansietat, les pors o l'estrès.

Produeix relaxació a la zona, redueix l’estrès,
facilita la eliminació, activa el sistema
immunològic ,activa i regula la circulació,
allibera toxines i ens facilita l’equilibri. 
A través de la reflexologia es poden arribar a
tractar els òrgans, músculs i altres parts del cos,
estimulant els mecanismes autocuratius del
propi organisme.MON&DOL


