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La quiropràctica
S’ocupa del diagnòstic, el tractament i la prevenció de les alteracions del sistema múscul
esquelètic
Beneficis
Els efectes beneficiosos de la quiropràctica per als nens es poden resumir en què:
j Estan més tranquils i dormen millor.
j Es refreden menys i falten menys a
l’escola.
j Els seus professors els veuen més
atents i més concentrats.
j Tenen menys al·lèrgies i/o asma.
j Creixen més forts i amb moviments
més ben coordinats.
j Evidencien millores notables en la
pràctica de l’esport.
j Pateixen menys otitis.
j Pateixen menys dolors d’estómac.
j Milloren o controlen la pèrdua d’orina.
j Pateixen menys o cap dolor articular
en el creixement.
j Se’ls controlen i milloren alguns
tipus d’escoliosis.
j Són més ràpids en l’aprenentatge verbal i motor.
j Produeix efectes efectius en el control
de la hiperactivitat. B

Els quiropràctics miren de detectar, corregir i prevenir la reparació de les subluxacions vertebrals.
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L

a quiropràctica se centra en
el benestar òptim que estudia
els trastorns del sistema nerviós a través de la columna vertebral i com els desajustos afecten el
benestar òptim i la qualitat de vida.

La quiropràctica és natural
Les cures quiropràctiques són naturals, suaus i segures. Tenen com
a objectiu reduir les interferències
del sistema nerviós central dites
subluxacions, així com millorar i
augmentar la capacitat d’expressió
de la intel·ligència innata del nostre
cos, clau per al nostre benestar.

Problema
Subluxació del sistema nerviós.
Les subluxacions vertebrals són
el resultat de la desalineació de
les vèrtebres que afecten la funció
dels nervis i interfereixen en la
transmissió de missatges entre el
cervell i el cos, tot impedint que
la intel·ligència innata es pugui
expressar al màxim en cada cèl·lula
del cos. Les subluxacions verte-
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brals interfereixen en aquest fluid
d’informació i fan que els òrgans,
teixits, glàndules i sistemes del nostre cos no funcionin correctament.
Las subluxacions vertebrals sovint
hi són sense provocar dolor. Els
símptomes no indiquen quan es té
una subluxació ni quan s’ha curat.
Amb freqüència, les subluxacions
vertebrals persisteixen després que
els símptomes hagin desaparegut.

Solució
Els ajustaments quiropràctics:
l’objectiu professional dels quiropràctics és detectar, corregir i prevenir la reaparició de les subluxacions vertebrals. El mètode emprat
per un quiropràctic per reduir
una subluxació s’anomena ajustament. Consisteix en l’aplicació
suau i específica sobre la columna vertebral per permetre que el
cos pugui restaurar la funció normal. Els programes d’ajustaments
redueixen les subluxacions vertebrals i alliberen el sistema nerviós
d’interferències, tot permetent que
el cos assoleixi la màxima expressió de la intel·ligència innata, millorant també la seva qualitat de vida.

La Mútua ofereix
Total llibertat d’elecció de centre i especialista.
j La Mútua compensa el 40% de la rehabilitació amb prescripció facultativa.
j Els mutualistes poden gaudir de descomptes en els nostres centres i especialistes
concertats, permanentment actualitzats a
la nostra web www.mutuaassociacio.com.
j

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de:
mutua@mutuaassociacio.com
Tel. 93 418 81 70
www.mutuaassociacio.com

