איתי אלבז  -טיפולי רפואה סינית בכרמיאל

רחוב נשיאי ישראל  33כרמיאל

טלפון072-2285929 :
שמי איתי אלבז ואני אבא ל 2-ילדים מתוקים.
מטפל ברפואה סינית כבר כשש שנים ועדיין שמח מחדש מכל מטופל שזוכה להקלה אצלי
בקליניקה.אני בעל ניסיון טיפולי בכל סוגי הכאבים ,אורתופדיה ,מיגרנות ,מחזור ,נוירולוגיה,
פברומיאלגיה ועוד.
בקליניקה לרפואה משלימה בכרמיאל אני מספק גם ייעוץ תזונתי בהתאם לרפואה הסינית ורושם
פורמולות ברקיחה אישית בהתאם למצב של האדם.
השלמת הטיפול מעבר לשעות המפגש בקליניקה מאפשרת שיפור יעיל יותר של המצב בין אם בעזרת
שינוי קל בתזונה ,באורח החיים ,תרגילים או בין אם ע"י לקיחת פורמולה לתקופה קצרה.המהפך
שעשיתי מעולם התכנה ומערכות טכניות נוספות בהם התעסקתי עד לפני כעשור הוביל אותי לתחום
הרפואה המשלימה לאחר שהוכח לי שהאנטומיה האנרגטית שלנו )הצ'אקרות ,המרידיאנים ועוד(
הוכחה כאמיתית ,ברת השפעה וניתן לצפות בה ולאבחן אותה ע"י טכנולוגיה נוחה וזמינה.
הרפואה הסינית שינתה את החיים של כל כך הרבה ממטופליי ותחת ידיהם של אינספור מטפלים
בהיסטוריה האנושית.באמצעות רפואה סינית ניתן לטפל במגוון בעיות  -החל בכאבים כרונים ואקוטים,
כאבי ראש ומיגרנות ,פיברומיאלגיה וכדומה וכלה בחוסר איזון פנימי כדוגמת הפרעות עיכול ,כאבים
והסדרת מחזור ,ועוד.
היתרון של טיפול דרך הרובד האנרגטי שנמצא בתווך בין הפיזי לרוחני מאפשר השפעה על כל 3
הרבדים בהתאם והתוצאות מדברות בעד עצמן.נסיון טיפולי ולימודים :זכיתי ללמוד אישית מד"ר הארי
אולדפילד באנגליה על טכנולוגיית הצילום והטיפול האנרגטי ,הגילוי המחודש שלו את הצ'אקרות
ההודיות והאנטומיה האנרגטית שנגלת לעינינו בעזרת טכנולוגיה חדשה ומאפשרת אבחון וטיפול
ברושים של
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אוניברסיטת ת"א ושילוב הרפואה הסינית עם טכנולוגיות אבחון וטיפול חדשות בתחום הרפואה
המשלימה המבוססות גם על הרפואה ההודית יוצרות חוויית ייחודית בקליניקה ומאפשרות אבחון וטיפול
יעילים מבעבר.
אם הגעת עד לכאן אני ממליץ לך כמו לכולם לקחת שעה אחת בשבוע עבורך  -עבור הבריאות
השלמה שלך.
מה שמפריע לך לא חייב להישאר כך ,אני זמין גם לייעוץ טלפוני ללא עלות (:
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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