
 ДОДАТКОВІ МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Важливу роль у реабілітації займають рухові методи відновлення. 
До них відносяться всі види занять, які допомагають відновити 
втрачені рухи, зняти важкість та біль у більш навантажених зонах 
хребта, збільшити функціональні резерви організму, відновити 
працездатність та покращити загальний стан людини.  

Для досягнення вище поставлених цілей використовується і 
поєднання водного питного режиму, і природні фізичні фактори ( 
сонце, повітря, термальні води), і фізичні вправи згідно 
індивідуальних рекомендацій лікарів-реабілітологів та 
курортологів. 

9



ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ   
фітнес-тренер, реабілітолог

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
Лікувальна фізична культура (ЛФК) – як метод реабілітації, який полягає в 
застосуванні фізичних вправ та сприяє більш швидкому і повноцінному відновленню 
втрачених діапазонів рухів, оздоровленню та укріпленню всього організму.  

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА НА ПРОФІЛАКТОРІЇ ЄВМІНОВА 
Заняття за Методикою Євмінова запускають механізми самовідновлення структур 
хребта та дозволяють вилікувати більшість захворювань хребта в будь-якому віці: від 
порушень постави і сколіотичної хвороби, до різних проявів остеохондрозу – 
міжхребцевої кили, радикуліту, спондилоартрозу та ін.

СКАНДИНАВСЬКА ХОДА (ТРЕНУВАННЯ З ІНСТРУКТОРОМ) 
Скандинавську ходьбу по праву можна назвати комплексом загальних фізичних вправ, 
яка покращує роботу опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної, та 
нервової систем. Під час ходьби задіються 90% м'язів, включається правильна робота 
суглобів, підвищується рівень мозкового кровопостачання, стабілізується тиск, 
покращується координація рухів, зникає депресія та знижується емоційна перевтома. 

ОРЕНДА СКАНДИНАВСЬКИХ ПАЛОК 
(ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ)

АКВААЕРОБІКА 
Аква аеробіка – це ефективна програма тренувань у воді. Всі заняття проходять під 
музичний супровід, що робить уроки емоційними і яскравими. Важливим відмінком таких 
вправ є зниження навантажень на хребетний стовп і в цілому на опорно-руховий 
апарат.

АПІТЕРАПІЯ (ПО СЕЗОНУ)
Чудова комплексна терапія на весь організм людини, що базується на близькому                                
контакті з бджолиною сім'єю.Лікувальний ефект полягає в дії мікровібрацій та 
іонізованого повітря, що виникає в результаті праці бджіл у вулику.Позитивно діє на 
нервову, м'язеву, репродуктивну і ендокринну системи, та опорно-руховий апарат. 
Покращує діяльність дихальної та серцево-судинної систем (нормалізує артеріальний 
тиск, покращує кровообіг).

350 грн60

200 грн30

350 грн60

150 грн60

350 грн60

75 грн60
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