
HEMLIGHETEN ÄR AVSLÖJAD:

SVENSKARNA VET,
DET GÖR ÄVEN MILORAD CAVIC!

Har du nyligen känt dig trött i eller haft ont
i ryggen?

Ryggsmärta är ett alltmer förekommande
fenomen och ses ofta som något som “går
över med tiden” men genom att ignorera
problemet kommer det inte att försvinna.
Enligt studien, som publicerades i den
välkända medicinska tidskriften The
Lancet, är ländryggssmärta den främsta
orsaken till funktionsnedsättning i världen
och drabbar i genomsnitt 540 miljoner
människor i de utvecklade länderna.

Hos 70 % av personerna signalerar,
intensiv smärta i nedre delen av ryggen,
kronisk värk och allvarliga missbildningar,
vilket ofta ignoreras.

Diskbråck i ryggraden är en av de
vanligaste ryggradssjukdomarna,
den tredje mest förekommande i världen
sett till frekvens och kan leda till invaliditet,
inkontinens samt andra neurologiska
problem. Enligt ett flertal studier är
operation den sista lösningen, där det
endast fungerar i 30 % av fallen.

Lösningen på ryggsmärtor behöver dock
inte vara en operation.
Hur kan detta problem lösas på ett
icke-kirurgiskt sätt?



SVARET ÄR MASTERCARE
- DEN SVENSKA METODEN SOM
LINDRAR RYGGSMÄRTOR -
Mastercare, det svenska systemet, är
medicinskt testat och vetenskapligt bevisat
att det ger resultat och är en erkänd
metod för rehabilitering och förebyggande
av rygg- och ledproblem. Det används
också för att stärka rygg- och
nackmusklerna. Det har utvecklats i
samarbete med läkare och sjukgymnaster,
så övningarna, som utförs i anordningen,
helt och hållet uppfyller behoven i
människokroppens fysionomi. Därför
används den av professionell medicinsk
personal likväl av privatpersoner på
säkert och egen hand på kontoret eller i
hemmet.
Sedan många år tillbaka har företag som
Volvo, Electrolux, Ikea, med flera, haft
särskilda anläggningar som är avsedda för
rekreation för de anställdas välbefinnande,
hälsa och kondition. Där är de uppmuntras
till att använda Mastercare-systemet varje
dag.

71 % AV MASTERCARES
ANVÄNDARE AVBOKADE SINA
PLANERADE OPERATIONER
Med hjälp av detta svenska ryggvårds-
systemet har människor kunnat åtgärda
problem med ischias, skolios, trötthet och
kronisk ryggsmärta, artrit, diskbråck,
muskelvärk i axlar och nacke, vissa
skador på grund av en plötslig
huvudrörelse med mera.
Sedan 1987 visar statistiken att nästan
71 % av de som använt Mastercare-
metoden har kunnat avboka planerade
operationer.

MASTERCARE HJÄLPTE
MILORAD CAVIC TILLBAKA TILL
DE OLYMPISKA SPELEN I
LONDON
"Flera månader efter min operation
hörde jag talas om Mastercaremetoden
och dess många fördelar och började
genast använda den. På mindre än 12
månader lyckades jag att återgå till
professionell simning och deltog till
och med i Sommar OS i London 2012."

MEDICINSK TURISM BLIR
ALLTMER POPULÄR
- DET ÖNSKAS MER ÄN BARA
ETT VITT LEENDE -
Mastercare-systemet är en effektiv metod
som har bekräftats av våra många
affärspartners och medarbetare runt om i
världen, inklusive Serbien. Referenserna
kommer exempelvis från allmänna
sjukhus, kliniker, idrottsmedicinska och
fysioterapeutiska centra och institut,
universitet osv.

KVALITATIVA HÄLSOPROGRAM
ERBJUDS PÅ HOTELL OCH SPA-
ANLÄGGNINGAR.
Hälsomedvetenheten ökar och det
förebyggande arbetet med hälsa utvecklas
snabbt i landet. Människor börjar bli
intresserade av något mer effektivt, något
bättre och de är beredda att investera i sig
själva eftersom de inser att en god hälsa
fortfarande är den främsta tillgången.
Därför inför allt fler hotell och
spa-anläggningar högre standarder på
sina tjänster och erbjuder fler olika typer
av wellness- och rehabiliteringsprogram.
Genom att utveckla och investera i dessa
områden blir deras utbud mer intressant
och konkurrenskraftigt.


