Меню послуг
лікаря

Про лікаря
Білецька
Інна Володимирівна (Dr.BI)
Лікар зі спортивної медицини,
кінезіолог, остеопат, гіпнолог,
психо-тілесний терапевт,
провідник на Шляху
трансформації душі та тіла.
Cпеціаліст з:
прикладної та енергетичної
кінезіології, остеопатії,
гіпнотерапії, кінезітерапії,
голкорефлексотерапії,
енергетичної Аюрведи,
психоантропологіі,
ударно-хвильової терапії (УХТ),
нормобаричної
гіпоксі-гіпероксітерапії,
міофасціального релізу,
кінезіологічного тейпування,
класичного і енергетичного
масажів, здорового
і спортивного харчування.

Основний напрямок в роботі:
діагностика, лікування
і профілактика захворювань
опорно-рухового апарату,
діагностика, чистка і гармонізація
енергетичних тіл людини, корекція
психо-емоційних станів і супутніх
захворювань. Надання допомоги
в процесі схуднення, відновлення
після травм і операцій, а також
допомога на Шляху пізнання себе
і пошуку свого призначення.

Освіта
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця — кваліфікація
«Лікар», (Київ)
Інтернатура на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика — спеціальність «Спортивна
медицина», (Київ)
Школа гіпнозу і сліперства Микити Бурлакова — кваліфікація «Гіпнолог &
Сліпер», (Москва)
Вільний Університет Самадева — фахівець з масажів Хакім спини, Нафа
рук і ніг, Юнані долонь і стоп, Евфонічного масажу обличчя, Майстер
Енергетичної Аюрведи, Коуч психоантропологіі, (Франція)
Курси з прикладної та енергетичної кінезіології, остеопатії, мануальної
терапії, рефлексотерапії, ударно-хвильової терапії, нормобаричної
гіпоксі-гіпероксітерапії,
міофасціального
релізу,
кінезіологічного
тейпування, класичного і енергетичного масажів, здорового
і спортивного харчування.

Послуги
• Консультація (індивідуально, пари)
• Консультація з сексології і гармонії
стосунків
• Кінезіологічне діагностичне
тестування
• Психо-емоційна корекція
• Біохімічна корекція
• Сеанс остеопатії
• Сеанс Енергетичної Аюрведи
• Сеанс нейро-енергетичного балансу
• Сеанс гіпнотерапії
• Відновлювальні та реабілітаційні
сеанси апаратом
електро-нейро-м’язової стимуляції
COMPEX останнього покоління
• Ударно-хвильова терапія
• Нормобарична
гіпоксі-гіпероксітерапія
• Кінезіологічне тейпування
• Декомпресійне тренування
• Апаратне тренування COMPAX
• Партерна гімнастика
• Авторський парфумований масаж
• Енергетичні масажі (ХАКІМ спини,
НАФА рук і ніг, ЮНАНІ долонь і стоп,
евфонічний масаж обличчя)

Прайс
Вартість, грн
1. Консультація (індивідуально) ....................................................................... 1000
2. Консультація з сексології і гармонії .................................................. 1500/3000
стосунків
3. Кінезілогічне діагностичне ............................................................................. 750
тестування
4. Психо-емоційна корекція ............................................................................... 750
5. Біохімічна корекція ......................................................................................... 750
6. Сеанс остеопатії ............................................................................................ 2000
7. Сеанс Енергетичної Аюрведи ...................................................................... 2500
8. Сеанс нейро-енергетичного балансу .......................................................... 3000
9. Сеанс гіпнотерапії .......................................................................................... 2500
10. Відновлювальні та реабілітаційні сеанси ........................................ 750/зона
апаратом електро-нейро-м’язової стимуляції
COMPEX останнього покоління
11. Ударно-хвильова терапія ................................................................... 800/зона
12. Нормобарична ............................................................................................. 1450
гіпоксі-гіпероксітерапія

Прайс
Вартість, грн
13. Кінезіологічне тейпування ................................................................. 750/зона
14. Декомпресійне тренування ....................................................................... 1000
15. Апаратне тренування COMPAX ................................................................. 1500
16. Партерна гімнастика ..................................................................................... 800
17. Енергетичні масажі (ХАКІМ спини, .................................. 1500/800/700/1000
НАФА рук і ніг, ЮНАНІ долонь і стоп,
евфонічний масаж обличчя)
18. Авторський парфумований .......................... 30/60/90 мин
масаж

1000/1500/2000

Опис послуг
Консультація (індивідуально, пари)
Опитування, огляд, діагностичне
кінезіологічне тестування,
ознайомлення з результатами
діагностичних обстежень,
рекомендації.

Кінезіологічне діагностичне
тестування
мануально-м’язове тестування, пошук
першопричини проблем.

Психо-емоційна корекція
Використання різних технік і прийомів
психології, кінезіології, остеопатії
з метою корекції емоційних станів.

Біохімічна корекція
Визначення та призначення
необхідних біохімічних компонентів
для балансу системи.

Сеанс остеопатії
сукупність лікувально-діагностичних
методик, що використовуються
для встановлення причин і усунення
виявлених патобіомеханічних порушень
шляхом мануального впливу на анатомічні
структури черепа, хребта, крижової кістки,
м’язово-зв’язкового апарату, внутрішніх
органів і судин з метою відновлення
їх рухливості і оптимального
функціонування.

Сеанс Енергетичної Аюрведи
Під час сеансу Енергетичної Аюрведи
лікар входить в контакт з підсвідомістю
(внутрішньою мудрістю) організму,
потім завдяки техніці нейром’язового
зворотнього зв’язку («Біо фідбек»),
ми шукаємо першорядні, пріоритетні
зв’язки, які потрібно відновити.
Ми знаходимо ці «кінці» розірваних
зв’язків — і гармонізуємо їх,
відновлюючи початковий потік енергії
в цьому з’єднанні і дозволяючи
самозцілювальній силі зробити всю
роботу з повного зцілення.

Сеанс гіпнотерапії
Сеанс звільнення від фобій,
залежностей, відпрацьованих
програм, обмежуючих
переконань і повернення своїх
ресурсів.

Сеанс нейро-енергетичного
балансу
Лікар використовує різні методи
і техніки (енергетичної кінезіології,
східної медицини та інших методів),
постійно тестуючи клієнта, поки
не досягне балансу систем. Робота
відбувається зі звільнення від
стресу на тій глибині, яку дозволяє
система на даний момент.
В результаті цього сеансу людина
виходить в балансі на всіх рівнях
(фізичному, психо-емоційному
та енергетичному).

Відновлювальні та реабілітаційні сеанси
апаратом електро-нейро-м’язової
стимуляції COMPEX останнього
покоління
Апаратне відновлення м’язів після
активної фізичної роботи. Полегшення
стану при крепатурному больовому
синдромі.
Спектр застосування — епікондиліти
(лікоть гольфіста і тенісиста), надриви
і розриви зв’язок, ранній
післяопераційний період. Дія апарату
направлена на відновлення судинної
тканини, поліпшення мікроциркуляції,
зменшення запалення, що сприяє
швидшому відновленню.

Ударно-хвильова терапія
Показання до застосування:
травматологія та ортопедія,
неврологія, урологія і косметологія.
Ефекти:
• Зменшення і повне позбавлення
хворобливих відчуттів
• Покращення кровообігу в області
проведення УХТ
• Підвищення стійкості сухожиль
і зв’язок
• Значне обмеження запалень,
прискорення процесу одужання
• Зростання нових кровоносних судин
• Розпад кальцинованих фібропластів,
кісткових наростів і поступове
розсмоктування їх фрагментів.

Нормобарична
гіпоксі-гіпероксітерапія
(апарат ReOxy, Німеччина)
Сеанс спрямований на активацію всіх
систем організму (серцево-судинної,
дихальної, нервової, імунної, ендокринної
та ін.) для оптимальної адаптації
до несприятливих умов зовнішнього
середовища. Має омолоджуючу дію,
сприяє вирівнюванню балансу в обміні
речовин і нервовій системі,
що проявляється у вигляді швидких
ефектів — розслаблення спазмованих
м’язів, припливу сил і поліпшення
настрою, а також накопичувальних
результатів — стійкості до простудних
та інших захворювань, поліпшення
витривалості і швидке відновлення після
навантажень, поліпшення якості сну
та життя.

Кінезіологічне тейпування
Метод наклеювання спеціальних
стрічок з метою зменшення
больового синдрому, набряку
і запалення в м’язах і зв’язках.

Апаратне тренування (COMPAX)
Прицільне тренування
і опрацювання окремої групи м’язів.
Мета — корекція постави,
збільшення рельєфу у групах м’язів,
що відстають.

Декомпресійне тренування
Програма тренування індивідуальна,
створюється і коригується після
кінезіологічної діагностики.
Особливість тренування — вправи
повноамплітудні, декомпресійні,
без осьового навантаження
на суглоби і хребет.

Партерна гімнастика
Ця гімнастика направлена
на зміцнення м’язів черевного пресу
та спини, рук і ніг, виконується
в партері, що виключає
навантаження на хребет.
Є відмінним стартом до здорового
способу життя для людей
з хронічними болями в спині.

Авторський парфумований масаж
Авторський індивідуальний масаж,
направлений на досягнення необхідного
стану нервової системи (релакс
або збудження), за допомогою
спеціальних парфумованих ефірних олій,
музики і масажних прийомів. Має
розслаблюючу дію на нервову систему.

НАФА рук і ніг
Масаж рук і ніг НАФА — енергетичний
масаж. Його мета — відновити потоки
життєвої енергії, направити
божественну енергію до кожного
органу і кожної клітинки фізичного
тіла в тих частотах, які необхідні для
його якнайшвидшого відновлення
і нормальної роботи.

Енергетичні масажі:
ХАКІМ спини
Масаж впливає на всі функції
і органи тіла, а також на всі
системи — від травної до
кровообігу, стимулюючи всі
заблоковані або уповільнені
функції тіла. За допомогою
цього масажу відновлюються
міжхребцеві диски, поліпшується
циркуляція енергії, зменшується
м’язова напруга, виправляються
мікровивихи хребта, виводяться
токсини, розслабляється нервова
система і відновлюється
душевний спокій.

ЮНАНІ долонь і стоп
Це стародавній східний,
точково-рефлекторний масаж
долонь і стоп, завдяки якому йде
вплив на всі органи і важливі
структури нашого організму.
Масаж гармонізує і покращує
обмін речовин, має розслаблюючу
дію на нервову систему.
Евфонічний масаж обличчя
Цей масаж має тонізуючу
і омолоджуючу дію на шкіру
обличчя, та розслаблюючу —
на нервову систему, стимулює
енергетичні точки всіх органів,
перезапускаючи потоки енергії
в них.

Ми даруємо Вам красу і здоров’я,
а кожне відвідування Wellness центру
Equides Club стане для Вас
незабутнім задоволенням!

вул. Вишнева, 36
050 338 58 58
equides.com.ua/

