Vamos mudá-lo a partir de hoje, consciência e corpo!
Se você acha que "eu me pergunto se eu posso fazer algo sobre isso...", por favor, consulte
nossa loja. Vamos mudar nossa consciência e corpo! Vamos fazer com que não seja um
relaxamento ad hoc, mas um corpo que é menos propenso a causar dor e rigidez. Coisas que
você quase desistiu, como dor nas costas, má postura, dor, rigidez, doenças relacionadas ao
estilo de vida, dieta, etc., certamente mudarão. Quais são os problemas, o que pode ser feito,
e o que devo estar ciente? Através da avaliação corporal, tratamento, orientação de exercícios,
etc., a consciência e o corpo podem retornar a partir de hoje! Por favor, sinta-se livre para
entrar em contato conosco.

Fisioterapia nas avaliações do Google Maps
・Ele me ouviu com atenção e cuidadosamente explicou e me tratou.
・Graças a Physio, eu era capaz de enfrentar meu próprio corpo.
Eu me tornei consciente de que a dor pode ser curada por mim mesmo
・Conselhos sobre como melhorar a causa da dor e preveni-la também foram precisos.
◗ Embora seja caro em comparação com manipulador, senti o valor de ir com avaliação
detalhada e tratamento suave
◗ Familiarizado com a reabilitação de pessoas com deficiência e seguras
◗ Ele confirmou o estado dos músculos com um eco e explicou cuidadosamente
Imagem de Fisioterapia e outras lojas (Treinamento)
Feedback no Google Maps (Physical Trainning)
・Os professores são educados e gentis
Treinar não é apenas uma maneira de perder peso, mas um atalho para perder peso
lindamente
◗ Eu não tinha a confiança para continuar sozinho, e eu odiava o treinamento muscular que
apenas pneus
◗ Eu fui capaz de melhorar enquanto verificava a distorção do corpo etc.
Eu sinto que todos os dias muda quando meu corpo está em ordem.
◗ Eu quero treinar um-a-um e desfrutar no meu próprio ritmo, e criar um corpo divertido e
bonito.

Sólida experiência e conquistas na contribuição social para atuar no campo médico
A partir de 2022, nosso representante é terapeuta e treinador com sólida experiência e

histórico, como diretor da Sociedade Japonesa de Medicina Ortopédica, professor de meio
período no Centro Interdisciplinar de Tratamento da Dor da Universidade Médica de Shiga,
diretor da Federação nórdica de caminhada da prefeitura de Shiga, funcionário representativo
da PROWELL LLC, símposista na 1ª Conferência das Fascias do Japão e um artigo médico
(relatório). Utilizando a experiência que cultivamos até agora, fornecemos condicionamento
físico abrangente e treinamento diferente do atendimento médico, produção de palmilha,
caminhada nórdica (pole walking), etc. Nosso objetivo é melhorar as condições médicas, como
ombros duros crônicos e dor lombar, melhorar a postura, melhorar a saúde e prevenir
deficiências.
A extrema direita da linha do meio é Tsujimura, o representante da Física, a partir do pôster
da Conferência da Facia do Japão de 2021. Reportamos nosso conhecimento e experiência de
terapia de exercícios (incluindo terapia manual) a partir de 2021.

Mudança e prevenção da consciência e do corpo com vários mecanismos de "visualização"
Temos equipamentos para visualização objetiva do corpo e postura, como um medidor de
composição corporal, um sistema de análise de postura de IA da Universidade de Tóquio e
eco ultrassônico.
Gostaríamos que você visualizasse o máximo possível as partes de sua postura que são ruins
ou melhoraram, a diferença de massa muscular, gordura corporal, massa óssea e outras
composições corporais, e aumentar sua condição de saúde e consciência da postura.
Independentemente da idade, também é usado em institutos de pesquisa porque exibe a
composição corporal como ela é. Um sistema de análise de postura de IA da Universidade de
Tóquio Venture para visualizar posturas atuais e futuras. Nós o aconselharemos sobre o que
você precisa fazer para não estar em uma postura futura.
Claro, também explicaremos a avaliação física do ponto de vista de um fisioterapeuta em
termos o mais visíveis ou fáceis de entender possível.
Explicaremos o que há de errado com você e por que é tão convincente quanto possível, e
forneceremos orientação de tratamento e exercício.

Respondendo às necessidades diversas
Abordaremos cuidadosamente sua condição física e necessidades, como ombros rígidos, dor
de cabeça, dor nas costas, dor nas articulações, escoliose, cuidados pós-parto, melhora de
postura, treinamento pessoal para fins de dieta, insole making, etc! Como membro do

conselho de uma organização acadêmica na Facia, posso fornecer conselhos profissionais e
orientações sobre tendências como orientação de autocuidado usando somacept
(https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_1365.html) exibida no NHK Toyo Medicine's Power, e
contramedidas de dor de cintura e joelho "Fáscia", que são o novo normal na transmissão de
manutenção

corporal

no

NHK

Asaichi.

https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/episode/te/M72YY94NM2/
Mensagem
Fundamos a PHYSIO em 2006. Desde 2013, sou responsável pelo atendimento ambulatorial
especializado em dor no Centro Interdisciplinar de Tratamento da Dor do Hospital
Universitário Shiga. Este centro de dor foi criado à frente do resto do Japão e é um dos
hospitais-base do "Projeto de Pesquisa de Contramedidas crônicas da Dor" do Ministério da
Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Tenho experiência em diversos tratamentos especializados,
principalmente para pessoas com problemas intratáveis do pescoço e região lombar. Além
disso, ele é diretor da Sociedade Japonesa de Medicina Ortopédica, e está envolvido na
educação, prática clínica e pesquisa de fáscia (incluindo fáscia). Aproveitando essa
experiência, também lhe daremos orientações sobre exercícios cerf e conselhos sobre o
cotidiano de todos os ângulos.
fisioterapeuta
treinador
Técnico de Fabricação de Insole
Diretor da Sociedade Japonesa de Medicina Ortopédica
Diretor da Federação de Caminhada Nórdica da Prefeitura de Shiga, Instrutor Certificado
Expert Advisor de Gestão de Saúde e Produtividade
(Ex) Instrutor de Pilates PHI
Com experiências tão diversas, apoiarei com precisão suas necessidades, como melhorar sua
saúde e sintomas.
Inquéritos
As consultas estão disponíveis na LINHA oficial, formulário de consulta ou por telefone.
Telefonemas podem estar atendendo correspondência. Se deixar seu nome para trás, vou
pendurá-lo de novo. (Sem chamadas de vendas)
0749-65-7349
Horário de recepção: 9: 00 ~ 13: 00 15: 00 -19: 00

(Sáb: 9:00-15:00 Fechado em feriados, fechado em dias fora do escritório)
Entre em contato conosco se você for um dos seguintes:
•

Para aqueles que sofrem de dor e dificuldade em se lo mover devido a deformidades

articulares, fornecemos tratamento e treinamento para reduzir a carga sobre as articulações e
evitar o agravamento dos sintomas
•

Para aqueles que sofrem de dor lombar e dor pélvica, consideraremos programas de

prevenção e melhoria, além de oferecer tratamentos e treinamentos para evitar o agravamento
dos sintomas.
•

Para aqueles que sofrem de ombros e pescoço rígidos, consideraremos programas de

prevenção e melhoria, além de oferecer tratamentos e treinamentos para evitar o agravamento
dos sintomas.
•

Para aqueles que sofrem de dores de cabeça relacionadas ao pescoço rígido e pescoço

duro, consideraremos programas de prevenção e melhoria, e forneceremos tratamentos e
treinamentos para prevenir e melhorar os sintomas.
•

Para aqueles que sofrem de dor no pé, fadiga, dor nas articulações, etc., fabricamos

palmilhas e fornecemos treinamento para os pés
•

No pós-operatório, avaliamos problemas como dor e movimento ruim, consideramos

programas para prevenir distorção de postura e dor nas articulações, além de oferecer
tratamento e treinamento.
•

Oferecemos tratamentos e treinamento para aqueles que desejam fornecer

condicionamento que previne e melhora a dor e o desconforto ao redor da pelve antes e depois
do parto.
•

Para quem tem vazamento de urina após a menopausa, consideraremos o programa

e forneceremos tratamento e treinamento para que as preocupações sejam reduzidas.
_

