Hilterapia®, dzięki innowacyjnemu,
opatentowanemu i wysokoenergetycznemu
impulsowi laserowemu HILT®
(High Intensity Laser Therapy),
zatwierdzonemu przez FDA
(Food and Drug Administration - USA),
umożliwia w krótkim czasie długotrwałe
działanie biostymulacyjne,
przeciwzapalne i przeciwbólowe.
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Wyniki długotrwałych
badań...
Korzyści płynące z zastosowania Hilterapia®, dopuszczonej
przez FDA (Food and Drug Administration - USA), są
potwierdzone badaniami naukowymi oraz uznawane
przez ważne kliniki i prestiżowe uczelnie
medyczne.
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Hilterapia®, natychmiastowe i długotrwałe
efekty w przypadku najbardziej
rozpowszechnionych rodzajów bólu

artroza szyjna

zapalenie
nadkłykcia
bólbólpleców
kolan

Poproś o informacje
w Specjalistycznym Centrum Hilterapia®:
Śledź nas na:

www.hilterapia.pl

Hilterapia®
... i znów jesteś w ruchu

Hilterapia®, skuteczna walka z bólem,
życie bez bólu

Specjalistyczne Centra Hilterapia®,
specjaliści zadbają o Twoje zdrowie

Hilterapia® i nabierasz nowych sił

Unikalne i opatentowane charakterystyki impulsu HILT® oferują znaczne,
w porównaniu z innymi sposobami terapii, korzyści:

W specjalnie oznakowanych centrach wykonujących zabiegi Hilterapia® znajdą
Państwo specjalistę posiadającego najnowszą wiedzę w tym zakresie, który
po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu lekarskiego dotyczącego
Państwa przypadku, przygotuje plan leczenia najbardziej odpowiedni dla
Państwa problemu.

SPORT
Kto uprawia sport na jakimkolwiek poziomie wie, iż grożą
mu zapalenia ścięgien, zapalenia nadkłykcia, urazy oraz
skręcenia, jak również, iż sprawność należy odzyskać
w krótkim czasie. Dlatego też dobrze jest zaufać
działaniu Hilterapii®; już od pierwszego zabiegu.
Z tego powodu profesjonalni futboliści, gracze rugby, atleci
i motocykliści zaufali Hilterapii®: w krótkim czasie ból,
również ten głęboko ukryty, łagodnieje i można
natychmiast... wrócić do treningów.

> tylko Hilterapia® może wprowadzić, głęboko i zupełnie bezpiecznie
dla pacjenta, duże dawki energii stymulując w ten sposób tkanki, które
w przeciwnym wypadku nie reagowałyby, oraz efektywnie leczyć stany
chorobowe, w przypadku których inne techniki terapeutyczne okazują
się nieodpowiednie;
> tylko Hilterapia® umożliwia jednoczesne wykorzystywanie działania
fotochemicznego, fototermicznego oraz fotomechanicznego lasera;
> tylko Hilterapia® umożliwia remisję bólu od pierwszego zastosowania oraz
szybkie wyzdrowienie pacjenta i odzyskanie sprawności podczas znacznie
ograniczonej liczby zabiegów i przy skróconym czasie ich trwania.

STAWY
Łagodzi zapalenia stawów
i stymuluje regenerację tkanki
UKŁAD MIĘŚNIOWY
Szybko usuwa przykurcze,
dając intensywny efekt
uśmierzania bólu
UKŁAD KRĄŻENIA
I UKŁAD LIMFATYCZNY
Stymuluje dostawę substancji odżywczych
i ponowne wchłanianie nagromadzonego płynu

BÓL
Nowa, pozytywna energia dla Państwa pacjentów to
rezultat korzystnego wpływu Hilterapia® na wszelkie
rodzaje bólu układu mięśniowo-szkieletowego:
terapia przeciwbólowa, przeciwzapalna i przeciwobrzękowa,
przeciw bólom lędźwiowym, szyjnym, kontuzjom,
mikrourazom, zapaleniom torebek stawowych,
zapaleniom okołostawowym.

TERAPIA FIZYCZNA I REHABILITACJA
Aby odnaleźć swoją formę fizyczną, odzyskać sprawność
po zabiegu chirurgicznym lub złamaniu, powrócić do
regularnej aktywności ruchowej, ale przede wszystkim
aby odzyskać dobrą jakość życia potrzebna jest Hilterapia®.
Skuteczne rozwiązanie sprzyjające szybkiej rehabilitacji
oraz błyskawicznemu i postępującemu zanikowi bólu.

