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Fáj a háta, a dereka?

Kattog a csípje, a térde?
Lúdtalpa van? Nehezen mozgatja
a fejét? Sokat szédeleg, fáj a feje.
a füle? Sokáig sorolhatnánk
azokat a panaszokat, amelyek
enyhítésére, megszüntetésére
az atlaszmasszázs ígér megoldást.
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Az atlasznssms

lakusnak a szú hallatán elsö
kém talan a gorog mnologám

smen Atlasz u az eszeoe A tr

al aliaslmasszázs Inûqaiiwtója 1940-bell Slüieletl Sváýcban. MIIMII
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semmiryen komolyabb, látványos hnete nem jelentkezett. am pár hónapon belül
Süliyedtek. mípõje. qelimc DGCSWBIDÚOII.
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rándulhatmt meg, ezzel érdemben nem twlalkotake 0 azonban rrakasul llt a saiát
_da9hózsába“. és abban is, hogy lal log állni a tnlószékbl, Ennek énlekába mndent meqtett:
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azzal, Ilûqy llindeléia ÍBIIHÁSZHBS ltfápiár. maszszázstkibrúbáltdeeqyiksemhdu hatékonyan kilazitanlázérlniatttáriiletalren léõiz-
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isméthddlthllni.$DG`\0li.5ikefBShlpIaálláSáMkhÍmmcm,S9yI!tbb9k3S\ék1BiW0gyulásert. maya tanulni. Mára 30 Drsáqban smerik és mûvellkaz atlaszrnaszást. és több mnt
másfél millió amber köszönheti neki a yûqyulását
Dr. Vlalto

Tomljermió, az atlasmassás

protéis-mûtét elõtt allt. da a sivritnsavara
hatására egy év alatt nemcsak a ténlanasal

európai köuonliáhak horvát iqagatáia kat lám-

miatt haloqalták a baavatknást. A mamán
szntk mag, de a sivritmuszavaa s. és id-

sebb kora ellenére ma is hiletmtanill energikus, ibálás nélkül képes nagyobb tavokat htni.
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Í

ook looxon

át a vaan tartsa az egbolor Bzonyara ezen

nevezlk a Keponyanka Kano
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igy Kssë nmerelenul nangzlkr hogy ennek

az egyetlen zzslgoyanak a helyzete menny.
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Szksleru masslí-

rozasaval sznre csodás gyogyalasoxar lehet

eeml. vzun hogyan onemk a Kezelesr ml a
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- A terapa aan z pan
zns Kényelmes ruhában
al llerve lekszlx A resze
res álapotlelmeres soran
megallapquk az l csgolya
helyzetét s a korulotte levó
zmok konmsege és ger*

