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Dovoluji si touto cestou poděkovat a zároveň ohodnotit výbornou volbu pro naše 

pracoviště, kde Vaše auto trakční lehátko AL200 po koupi v roce 2015 používáme 

velmi často.

Nejen, že se jedná o skvělý relaxační způsob pro naše klienty, ale má i výrazný 

terapeutický účinek.

Lehátko používáme, dle naší společné konzultace k celkovému uvolnění a protažení 

(jak jeden náš pacient pronesl: přepólování), ale hlavně jako přípravný nástroj pro 

další terapii. V tom je lehátko jak praxe ukazuje nepřekonatelné. Člověk má nejdřív 

velkou chuť všechny své problémy vyřešit totálním vyvěšením, ale i zde platí že „málo 

je někdy více”. Pozvolným a systematickým postupem, u nás mnohdy doplněným o 

dechové cvičení dojde k efektu, že bolest, kvůli které se pacient dostavil, pomine a 

nastává trapná chvilka co teď. V základu tvoří lehátko u nás osnovu péče jako skvělý 

začátek. V některých případech je použito jen to jako opakovaná samostatná terapie.

Vím, že jste si více než jiní vědomi všech výhod a možností co lehátko přináší, za nás 

tedy jen patří velké dík za podporu a konzultace při výběru vhodného typu lehátka, 

manipulace s ním a používání.

 

Tímto jako projev poděkování, Vám nabízíme možnost u nás bezplatně pro své 

klienty sjednat prohlídku autotrakčního lehátka. Byli jsme ve stejné situaci, kdy jsme 

neměli praktickou zkušenost, chybělo fyzické osahání  a vyzkoušení lehátka. To nás 

brzdilo v rozhodování. Dnes bychom doporučili lehátko do každé domácnosti.

Takže, kdo by potřeboval v Brně a okolí se ujistit, že je autotrakční lehátko pro něj to 

pravé, klidně nás využijte jako prezentační místo.

Ještě jednou děkujeme za podporu, konzultace a přejeme hodně energie při šíření 

této bohulibé pomůcky pro zdraví.

           V Brně 8.2.2017                               za Celostní Fyzioterapii Buček Petr
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- mobilizace a měkké techniky -
- masáže -                                      

- korekční cvičení -                      
- vyšetření pohyb. aparátu -

- škola bolesti zad -
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