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Pro-Vitaal. Vitaliteit voor werk en vrije tijd

Vitaliteit is letterlijk:
levenskracht. Wie vitaal is,
heeft energie genoeg voor
alles wat het leven de moeite
waard maakt. Op het werk,
maar ook in de vrije tijd.
Pro-Vitaal zorgt dat uw mensen zich vitaal voelen,
zodat uw bedrijf goed draait en de sfeer plezierig is.
De therapieën die Pro-Vitaal aanbiedt, zijn geschikt
voor iedereen: gezonde medewerkers krijgen nog
meer energie en levenslust, medewerkers met
klachten worden door Pro-Vitaal snel ‘van klacht
naar kracht’ gebracht. Meer informatie over de
therapieën vindt u op de volgende pagina.

Het verzuim door ziekte wordt dankzij de therapieën
van Pro-Vitaal teruggebracht. Dat bespaart uw
organisatie veel geld en voorkomt onnodige stress.
En zeg nu zelf: een team dat met plezier werkt,
is toch goud waard?
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Aan het werk met de Pro-Vitaal-therapieën
Computers, internet, informatie: het tempo is hoog,
de druk stijgt. Daardoor kunnen klachten ontstaan
zoals hoofdpijn, een stijve nek en verkrampte
schouders. De therapeuten van Pro-Vitaal kunnen
deze klachten in veel gevallen voorkomen, zodat uw
mensen dóórwerken. Is het daarvoor te laat, dan zorgt
Pro-Vitaal dat de klacht adequaat behandeld wordt.
De therapieën die wij toepassen, zijn shiatsu en
triggerpoint.

Shiatsu
Shiatsu is een manuele therapie die oorspronkelijk
uit Japan komt. Letterlijk vertaald betekent shiatsu:
druk met de vingers. Overal op het menselijk lichaam
bevinden zich drukpunten. Door hierop druk uit te
oefenen met de handpalmen, duimen en vingers
bevordert de therapeut de doorstroming van energie in
het lichaam, de doorbloeding van het weefsel en het
zelfgenezend vermogen. Regelmatige toepassing van
shiatsu-therapie kan zelfs klachten voorkomen.

Triggerpoint
De bron van de pijn zit niet altijd op de plek waar
wij pijn voelen: hoofdpijn, bijvoorbeeld, wordt heel
vaak veroorzaakt door spanning in de nek.
De punten waar de werkelijke oorzaak van de
pijn zit, noemen wij triggerpoints: spiervezels
die permanent op maximale spanning staan.
Door gerichte massage wordt het triggerpoint
onschadelijk gemaakt, waarna de pijn verdwijnt.

Eerder signaleren, beter reageren

De therapeuten van Pro-Vitaal werken allereerst
met hun handen.
Maar zij gebruiken óók hun oren. Luisteren naar
de klant levert immers een schat aan informatie
op over diens gezondheid.

De combinatie van behandelen en luisteren
bezorgt Pro-Vitaal én u een enorme voorsprong.
Want dankzij de Pro-Vitaal-werkwijze komen
klachten eerder aan het licht en volstaat een
eenvoudige behandeling, die meestal snel weer
achter de rug is.

Manuele therapieën kunnen veel voor uw
werknemers doen, maar sommige klachten vereisen
de aandacht van andere behandelaars. Indien
nodig, zal Pro-Vitaal een werknemer doorverwijzen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over vitaliteit voor werk en vrije

tijd? Kijk op www.pro-vitaal.nl of bel Pro-Vitaal en

vraag naar Regina de Jonge: (050) 304 95 98.
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