Általános vendégtájékoztató
Szeretettel üdvözlünk!
Kérlek, olvasd el ezt az ismertetőt egészségmegőrző munkánkról!
Tevékenységünk középpontjában Tuina (kínai masszázs) és talpmasszázs (reflex terápiák talpon) speciális masszázsterápiánk állnak.
Kiemelten javasolt:
 ha fontos az egészséged megőrzése;
 ha túlterhelt, fáradt vagy;
 ha gondok vannak kondícióddal
 ha beteg vagy és orvosi javaslatra a kezelést segítenéd egyéb módon is;
 ha alkalmanként felfrissítenéd tested energiarendszerét.
Minden kezelésünk az energetikai rendszer, a mikrokeringés helyreállítását célozza meg,
ezzel segítve a keringést, illetve az öngyógyító folyamatokat. Szolgáltatásunk célja is
ez.
Munkánk nem egészségügyi tevékenység! A gyógyítás a hivatásos orvosok feladata. Mi
az egészségtudatos emberek számára nyújtunk közérzetjavító, egészségmegőrző
szolgáltatást.
Mindenféle masszázskezelést megelőz egy hagyományos vizsgálat, mely tulajdonképpen
tájékozódás a vendégeink pillanatnyi állapotáról. Kínaiak ezt „nyelv- és pulzusdiagnosztikának” nevezik, de nyugati akadémikus értelemben nem állítunk fel diagnózist. Ezt csak
orvos teheti. Nem helyettesíti vagy pótolja az orvosi vizsgálatot!
Magyarázat: Ezek az empirikus hagyományokon alapuló módszerek a test energetikai
rendszerében bekövetkezett változásokat elemzik és nem konkrét betegséget állapítanak meg. Ebből következik, hogy a terapeuta olyan különböző testi jeleket keres, amely
segítségére van a helyes masszázs megtervezésének.
Az esetlegesen megadott email címedet és telefonszámodat magán ismeretségnek tekintjük és mások által érthető személyes profilhoz nem kötjük, 3. személynek hatósági
megkeresésen kívül nem adjuk ki és a kapcsolat megszűnésekor töröljük. A kiállított számlán szereplő általad megadott adatokat viszont a törvényben előírt ideig tárolnunk kell, mely könyvelőnkhöz kerül.
Egészségügyi állapotodról dokumentációnak számító iratot nem készítünk. Feljegyzéseink nem köthetőek személyhez és csak az egészségmegőrző, közérzetjavító kezelés
megtervezéséhez szükségesek.
(Kérlek, szíveskedj elolvasni a részletes adatvédelmi szabályzatunkat: http://www.BelsoMosolyMasszazs.hu/gdpr.pdf)
Minden birtokunkba jutott, velünk megosztott rád vonatkozó információt a jogszabályok előírásain túl etikai okokból is titokban tartunk.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok személyesen, telefonon, vagy
elektronikus úton:
Kocsis Zoltán
Tuina masszázsterapeuta
Belső Mosoly Masszázs
+36 30 984 3791 (mobil)
E-Mail: info@BelsoMosolyMasszazs.hu
Web: www.BelsoMosolyMasszazs.hu
Facebook: www.facebook.com/BelsoMosolyMasszazs
Köszönjük, hogy igénybe vetted a szolgáltatásainkat!
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