Scenar-therapie
WAT IS SCENARTHERAPIE
Scenar Therapie is een unieke en revolutionaire
therapie voor alle soorten pijn en verwondingen.
Scenar werkt op twee manieren: ten eerste om
snelle genezing te bevorderen en te tweede om
pijnverlichting te bieden, zelfs bij hardnekkige en
chronische pijn.
Scenar
gebruikt
geavanceerde
medische
technologie om signalen van de plek van de pijn of
verwonding rechtstreeks naar de hersenen te
sturen.
Het
Scenar-apparaat
zendt
een
elektromagnetisch
signaal
uit
dat
zich
voortbeweegt langs speciale soorten zenuwvezels
("C" -vezels) naar de hersenen, wat resulteert in de
productie van neuropeptiden. Deze bevorderen de
genezing.
Het Scenar-apparaat triggert ook de hersenen om
krachtige
pijnstillende
stoffen,
Endorfines
genoemd, in de bloedbaan af te geven.

WAT JE KUNT VERWACHTEN
Het RITM SCENAR-apparaat is een klein, in de
hand te houden eenheid die de therapeut op uw
huid zal aanbrengen tot u een licht tintelend gevoel
voelt. Het is gemakkelijk, ontspannend en niet
pijnlijk.

uniek en revolutionair

snelle bevordering van genezing

De behandelingssessie is voor de meeste mensen
normaal gesproken een uur. Bij acute aandoeningen
bedraagt de behandeltijd meestal ongeveer 30
minuten. De therapeut zal het apparaat tijdens uw
behandeling over uw huid “borstelen". Het wordt
aangeraden om tijdens de behandeling de therapeut
op de hoogte te houden van eventuele veranderingen
en sensaties die u ervaart. U zult een licht comfortabel
tintelend gevoel voelen, soms licht, soms sterker maar
niet pijnlijk.

SCENAR kan effectief zijn bij de verlichting van
ALLE soorten pijn
* Sportblessures
* Rugpijn
* Ischias
* Artritis
* Nek en schouderpijn
* Gewrichtspijn
* Spierpijn
* Hoofdpijn & migraine
* Tandpijn

Acute aandoeningen vereisen minder tijd om te
behandelen, omdat het lichaam zich nog niet aan de
aandoening heeft aangepast. Het beste is om dit zo
snel mogelijk te behandelen.
Chronische aandoeningen vereisen meerdere sessies
gedurende een bepaalde periode om het lichaam te
helpen de balans te hervinden. In de meeste gevallen
heeft u minimaal 3 behandelingen nodig (sommige
acute aandoeningen kunnen eerder verdwijnen).
De SCENAR-impuls is vergelijkbaar met de eigen
zenuwimpulsen van het lichaam, het is niet schadelijk.
Het wordt aanbevolen om mensen met een pacemaker
of die lijden aan epilepsie de SCENAR therapie niet aan
te bieden.
Het doel van deze behandeling is een verbetering van
uw aandoening te bereiken. In sommige gevallen zult
u zich na de behandeling echter 'slechter' voelen, dit is
een goed teken! Het geeft aan dat je lichaam snel
reageert en dat er een verandering optreedt.
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