Regulamin GABINETU MASAŻU
1. Korzystanie z usług GABINETU MASAŻU równoznaczne jest ze złożeniem przez
Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania
z usług oferowanych przez GABINET MASAŻU oraz, że zapoznał się i akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
2. Klientem GABINETU MASAŻU może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za
pisemną zgodą rodziców.
3. Personel GABINETU MASAŻU zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji
dotyczących rezultatów, przebiegu masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących
zasad i wskazań.
4. Personel GABINETU MASAŻU zobowiązany jest do poszanowania prywatności
Klienta.
5. W trosce o wysoką jakość usług w GABINECIE MASAŻU Klient jest zobowiązany
przyjść 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu.
Umówioną godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W danym przypadku
masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. Czas podany obejmuje
przygotowanie przed/ po masażu oraz czas samego masażu.
6. Klienci GABINETU MASAŻU zobowiązani są do przestrzegania zaleceń masażysty/
rehabilitanta.
7. Klienci GABINETU MASAŻU zobowiązani są do poinformowania masażysty/
rehabilitanta o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących
przeciwskazaniach do zabiegu.
8. Masażysta/ rehabilitant ma prawo żądać skierowania na określone grupy zabiegów.
9. W GABINECIE MASAŻU obowiązują również zapisy Regulaminu SPA . W/w regulamin
dostępny jest na terenie SPA oraz na str. www.podwulkanem.pl/opis/spa
Ogólne przeciwskazania do masażu:
- gorączka, choroby zakaźne, ostre stany zapalne,
- krwotok lub możliwość jego wystąpienia,
- choroby skóry którym towarzyszą pęcherze, wypryski, przerwanie ciągłości skóry,
- jamistość rdzenia, zapalenie kostne z przetokami,
- osteoporoza, łamliwość kości, złamania,
- stany ropne, zapalenia żył, żylaki, zakrzepica żylna, zaawansowana miażdżyca,
- niewyrównane wady serca, znaczne nadciśnienie tętnicze,
- ciąża, menstruacja, nowotwory, tętniaki, choroby wrzodowe z krwawieniami,
- kamica wątrobowa i nerkowa, stany zapalne dróg żółciowych.
Dodatkowe przeciwskazania do masażu brzucha:
- choroby jelit z owrzodzeniami, krwawieniami i przy przewlekłych
niedrożnościach,
- ostre i podostre zapalenia narządów miednicy mniejszej,
- przed upływem 2 godz. od posiłku.

