
Czy byłeś
kiedykolwiek na
profesjonalnej
diagnostyce
medyczno-sportowej ?

 Decyzja o podjęciu się
uprawiania sportu,
amatorskiego lub
wyczynowego niesie za sobą
dodatkowe konsekwencje
dotyczące analizy naszego
zdrowia i predyspozycji do
jego uprawiania.

Sport obok wysiłku fizycznego
to też liczne zabiegi
regeneracyjne, dieta i
diagnostyka medyczna oraz
odnowa  fizjoterapeutyczna. 
Kluczowa jednak jest
prawidłowa budowa ciała
sportowca i eliminacja
zagrożeń.

PAKIET
SPORT-BOX.5

OFERTA SPECJALNA DLA UCZNÓW SMS CHROBRY GŁOGÓW

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  N A  S T A R Ó W C E

JAK UNIKNĄĆ KONTUZJI
U SPORTOWCÓW ?

Sportowcy w wieku młodzieńczym z przyśpieszonym wzrostem i
procesach pobudzających matabolizm organizmu podlegają wysiłkowi
spowodowanemu przez ponadprzeciętną eksploatację organizmu.
Sportowy tryb życia z jednej strony pomaga im się rozwijać i
ukierunkowywać na sukces a z drugiej wymaga ciągłej obserwacji
własnego ciała i jego budowy.
 
Częsta analiza zmian zachodzących w młodym organizmie pomaga w
doborze ćwiczeń i nawyków, które w codziennym życiu pozwalają na
naturalny i zdrowy rozwój. 

Regularna obserwacja zachodzących w organiźmie młodego sportowca
zmian połączona z konsultacją medyczną i fizjoterapeutyczną stanowi w
tym przypadku konieczność. 

To jest ten moment, kiedy nie może umknąć fakt pojawiajęcych się
zagrożeń i niebezpieczeństw w wadach postawy młodego sportowca.

DIAGNOSTYKA NA ETAPIE WZROSTU 



Gabinety lekarskie
Na Starówce,
Głogów, 
Stare Miasto 
ul. Długa 88

Telefon:
601179744 
lub 
665225555

Gabinety Lekarskie na Starówce proponują
limitowaną ofertę badania młodych piłkarzy. 

W ofercie:
- 1. badanie lekarskie
- 2. konsultacja fizjoterapeutyczna
- 3. badanie na platformie pedobarograficznej,
- 4. badanie podoskopem.

- 5. badanie dynamiczne podczas chodu i biegu
wkładkami Digitsole - unikalne badanie
stosowane min. w SMS LO w Spale - Kadra
Polski w Siatkówce  

Koszt kompleksowej usługi badań 
i konsultacji to 600 zł. Kierujemy
się z limitowaną ofertą dla SMS
Głogów dla 10 zawodników w
specjalnej cenie TYLKO 300 zł. 

Dodatkowo, możliwość doboru
profesjonalnych wkładek
dynamicznych Vasyli z 10 %
rabatem. 
Oferta ważna do końca 
WRZEŚNIA 2021r. 

Zestaw 5 badań jaki zawarty jest w
pakiecie SPORT-BOX.5 jest
przeznaczony dla osób, które chcą
kompleksowo przeanalizować
budowę ciała i wyeliminować
nieprawidłowości  w postawie
ciała, zapobiec zmianom
przeciążeniowo-zwyrodnieniowym
narządu ruchu mogącym nasilać
się w procesie wzrostu u
młodzieży oraz zminimalizować
możliwość powstawania kontuzji.

Pakiet stanowi optymalny zakres
diagnostyki odtwarzający pełen
obraz pracy układu mięśniowo-
szkieletowego u sportowca oraz
możliwość eliminacji czynnika
ryzyka kontuzji. 
Po badaniu lekarskim i
fizjoterapeuty przedstawiony
zostanie program działań
zapobiegawczych.

Specjalna oferta promocyjna
dla Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Chrobry Głogów.

OFERTA DOSTĘPNA TYLKO DLA SMS CHROBRY

Badania przeprowadzą:
Lek. Bartłomiej Bobójć, ortopeda
Mgr Michał Jamroszczyk, fizjoterapeuta

! zobacz więcej: Włącz w smartfonie aparat i przyłóż do QR kodu

! zobacz więcej: Włącz w smartfonie aparat i przyłóż do QR kodu


