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NÁPLŇ PRÁCE V TWIGGY SALONU 
 

• Příchod na pracoviště 30 minut (!) před prvním klientem. 
• Rozsvítit světla nad obkladem, světelný panel a okýnka mezi kavitací 

a lymfodrenáží. 
• Připravit kavitační a lymfodrenážní místnost, zapnout přístroje a TV. 
• Zkontrolovat WC, doplnit toaletní papír. 
• Včas nahlásit, že dochází WC papír, gel či papír ke kavitaci, aby se vše stihlo 

doobjednat. 
• Dle objednávek připravit karty klientů, kteří již salon navštívili. 
• Během kavitace je osobní telefon v tichém režimu a platí zákaz odepisování 

na SMS. 
• Během kavitace se nebude odcházet od klienta (pokud to nebude nezbytně 

nutné). 
• Po ošetření klienta je nutné poučení o dodržování zásad zdravého životního stylu 

(pitný režim, detoxikační čaj, Brodecký Ortislim, tukožroutská polévka, tři dny bez 
tělesné zátěže, omezit kávu). 

• Stále dodržovat profesionální přístup tzn. být usměvavá a neustále komunikovat 
s klientem, být empatická a mít zájem o klienta. Nezatěžovat klienty svými 
problémy - pamatujte, že si zde přišli odpočinout. Sdělovat úspěchy kavitace 
předešlých klientů (např. paní po 3 ošetřeních -17cm.) 

• Každý klient dostane letáček s nabídkou služeb + poučení o kavitační léčbě 
+ doporučení o vhodnosti následných dvou lymfodrenáží po kavitaci. 

• Každému klientovi bude nabídnuta možnost dalšího objednání na kavitaci 
s tím, že pokud chtějí dosáhnout kýženého výsledku, doporučuje se 3-4 kavitace. 

• Při prvním měření vždy přidávat cca 1cm (lépe mít metr na volno a hlavně 
upozornit klienty, aby nezatahovali břicho či hýždě apod., což je přirozené pro 
každého po sundání oděvu). 

• Během kavitace musí klient ležet vždy uvolněně, tj. aby neměl stažené svalstvo – 
kavitace pak má menší účinek! 

• Po odchodu posledního klienta je nutno vypnout všechny přístroje, televizi, 
zhasnout všechna rozsvícená světla. Připravit kavitační místnost na další den 
(zajistit dostatek gelu, dostatek papíru, roztáhnout papír na lehátko, poskládat 
deky na přikrytí atd.) 

• Zařadit do kartotéky všechny karty klientů dle abecedy. 
• Zkontrolovat, zda jsou zavřená okna a zhasnuto ve všech místnostech vč. WC! 

Odpadkové koše vynáší vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno paní uklízečka. Pokud je 
ovšem koš plný i v jiných dnech, tak je nutno koš vynést. 

• Pokud se nemůžete do práce z vážných důvodů dostavit, je nutno to oznámit 
vedení nejpozději 1den dopředu! Samozřejmě pokud onemocníte, tak alespoň 
2 hodiny předem. 

• Přísný ZÁKAZ KAVITOVAT své známé, kamarády a rodinné příslušníky. 
Kavitační přístroj eviduje celkový čas kavitace, proto si kdykoli můžeme 
zkontrolovat odkavitovaný čas s objednávkovým systémem. Pokud bude tento 
bod porušen, automaticky je to bráno jako hrubé porušení pracovní kázně. 

 
Nedodržení výše uvedeného (především včasného nástupu na pracoviště) je 
sankcionováno pokutou ve výši 500 Kč. 
 

     V Havířově dne 10. června 2009 
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PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍCH A REKONDIČNÍCH SLUŽEB 
 
Sídlo provozovny: Dlouhá tř. 97, 736 01 Havířov - Podlesí 

Provozovatel:  Mgr. et Bc. Daniela Kulhánková, Žaneta Horáková, Dlouhá tř. 97, 

    736 01 Havířov – Podlesí, +420 777 671 508, +420 603 868 872 

IČ: 286 15 204 

Odpovědná osoba: Mgr. Daniela Kulhánková, Žaneta Horáková 

Provozní doba:  po – ne     9,00 – 18,00      

 
Druh a rozsah poskytovaných služeb: 
Masérské rekondiční a regenerační služby.  
Sportovní, rekondiční a regenerační masáže zdravých osob, při kterých není 
navozen léčebný proces. Dle zákona o živnostenském podnikání. 
 
Popis pracovní činnosti: 
Před vstupem na pracoviště pracovníci odloží civilní oděv a převléknou se 
do pracovního oděvu bílé barvy a obují si pracovní obuv. Před zahájením práce je 
každý pracovník povinen si důkladně umýt ruce mýdlem v tekoucí vodě. 
Při ruční masáži musí masér znát, kdy kterou partii těla nesmí masírovat. Masérské 
lehátko musí mít omývatelný povrch a dezinfikovatelný povrch, který se vždy kryje  
čistým prostěradlem. 
Při sestupování z masérského stolu musí být masér přítomen u stolu a případně 
pomoci klientovi, aby nedošlo k úrazu. Povlak masážního oleje je setřen hygienickým 
kapesníkem. Masér provede očistu pracoviště, připraví místnost a stůl s novým 
prostěradlem k další masáži. 
 
Manipulace s prádlem:  
Pracovní oděv světlé barvy je udržován v čistotě, dle potřeby měněn v průběhu 
směny. 
Civilní oděv je ukládán odděleně od pracovního. 
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití 
prádla je nepřípustné, oděv zákazníka je během práce chráněn čistým prádlem dle 
charakteru poskytovaných služeb. Používané prádlo musí být z materiálu, který se dá 
vyvářet nebo je určeno k jednorázovému použití. Čisté prádlo je ukládáno 
v uzavíratelné omývatelné skříňce. 
Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací 
vhodným obalem. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu. Použité 
prádlo se ukládá do vyčleněného větratelného prostoru, odděleného od pracovního 
prostoru, skladuje se v nepropustných, uzavíratelných obalech. Dosoušení prádla 
přímo v provozní místnosti je nepřípustné. V týdenních intervalech je použité prádlo 
práno provozovatelem s následným žehlením. Obaly na použité prádlo musí být 
omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Prádlo nesmí zůstávat vlhké 
v obalech. Použité jednorázové podložky jsou po každém klientovi ukládány 
do uzavíratelné nádoby na komunální odpad. 
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Dezinfekce  
Pro každého zákazníka se používají čistě umyté a vydezinfikované nástroje (masážní 
válečky, baňky apod.). Použité nástroje a pomůcky musí být po každém spotřebiteli 
řádně mechanicky očištěny, omyty horkou vodou s přídavkem saponátu, osušeny, 
dezinfikovány a opláchnuty pitnou vodou. Pokud dojde k jejich znečištění biologickým 
materiálem, musí být dezinfikovány před čištěním dezinfekčním přípravkem 
s virucidním účinkem a poté mechanicky čištěny. Dezinfekční prostředky se ředí 
denně před zahájením provozu, nádoba je označena dnem a hodinou ředění. 
K dezinfekci  se volí takové dezinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují 
dezinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé. 
 
Při manipulaci s dezinfekčními přípravky se postupuje dle návodu výrobce.  
Je nutno respektovat zásadu střídání dezinfekčních prostředků k zabránění vzniku 
rezistence mikrobů vůči dlouhodobě používanému přípravku. Dezinfekční přípravky 
budou v pravidelných intervalech obměňovány. Bude vedena řádná evidence 
používané dezinfekce. 

Dezinsekce a deratizace se provádí profylakticky 1x ročně a dle potřeby s použitím 
přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD (dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace). 

Pro dezinfekci ploch a pomůcek budou používány dezinfekční přípravky v daných 
koncentracích a expozičních dobách viz tabulky: 
 
Doporučené dezinfekční přípravky pro plošnou dezinfekci (podlahy, obklady) 
 

Dezinfekční 
prostředek 

koncentrace-expozice účinnost 

Incides setřít utěrkou 
 

A(B) 

Incidur, Incidur SP 2% - 15 minut ABMV 
 3% - 1 hod. ABTMV 

Incidin extra(DIESIN 
FORTE) 

2% - 30 minut A(B)V 

Incidin plus 0,5% - 2 hodiny A(B)TMV 
 0,25% - 4 hodiny A(B)V 
Sekusept pulver 2% - 2 minuty ABV 
Savo Prim 1% - 30 minut do zaschnutí ABTMV 
ProCura PE 0,3% - 5-15-30 minut ABCTMV 
ProCura Spray postřik,  po zaschnutí 3-5 

minut 
ABTMV 

 

Doporučené dezinfekční přípravky pro plošnou dezinfekci (lehátka, odkládací 
stolky, pomůcky, které nelze dezinfikovat ponořením do roztoku potřebné 
koncentrace) 
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Dezinfekční 
prostředek 

koncentrace-expozice účinnost 

Incidur sprej 15 minut- nechat uschnout ABTMV 
Desprej 15 minut – nechat uschnout ABTMV 
Mediwipes setřít utěrkou A(B) 
D-wipes setřít utěrkou A(B) 

 

Doporučené dezinfekční prostředky pro dezinfekci nástrojů a pomůcek 
 
Dezinfekční 
prostředek 

koncentrace - expozice účinnost 

Sekusept pulver 2% - 1 hodina ABV 
Sekusept extra N 2% - 1 hod., 3% - 30 minut A(B)TMV 
Sekusept plus 1,5% - 1 hod., 3% - 30 minut A(B)TMV 
Sekusept forte 1,5%-1hod., 5% - 15 minut ABTMV 
Jodonal B 2,5 - 5%, 30 minut ABTMV 
Neodisher ALKA 300 0,5% - 1% - 15 minut ABTMV 
ProCura PE 0,3 – 5 – 30 minut ABCTMV 
ProCura spray postřik, po zaschnutí 3 – 5 minut ABTMV 
 
Doporučené dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou 
 
Dezinfekční 
prostředek 

koncentrace, expozice účinnost 

Spitaderm neředěný 5ml, 2x 2,5 min. ABTMV 
Spitacid neředěný 5ml, 2x 2,5 min. ABTMV 
Skinman Soft neředěný 5ml, 2x 1,5 min. ABTMV 
Incidin MSE(nohy) neředit, zaschnout A(B)V 
ProCura HD vetřít, opláchnou, osušit 3ml/30 sek ABV 
 
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub 

B - virucidní účinek na široké spektrum virů 

(B) - omezená virucidní účinnost (HBV/HIV) 

C - inaktivace bakteriálních spór 

T - usmrcení mykobakterií kompl. M. Tuberculosis 

M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií 

V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby 

 
Požadovaná 
koncentrace 

0,5% 1,5% 2,0% 3,0% 5,0% 

1 l  5 ml  15 ml  20 ml  30 ml  50 ml 
3 l 15 ml 45 ml 60 ml 90 ml 150 ml 
5 l 25 ml 75 ml 100 ml 150 ml 250 ml 

množství  
roztoku 

8 l 40 ml 120 ml 160 ml 240 ml 400 ml 
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Při náhodné kontaminaci kůže zákazníka nebo pracovníka biologickým materiálem 
(krev, hnis) je postižené místo dezinfikováno dezinfekčním přípravkem s virucidním 
účinkem na kůži. 
 
Úklid 
Úklid všech prostor  se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát 
denně na vlhko, úklid s použitím dezinfekčních prostředků se provádí nejméně 
jedenkrát týdně. Hygienické zařízení (WC, sprchový box) se uklízí denně dle potřeby, 
jedenkrát denně s použitím dezinfekčních prostředků. Po každém zákazníkovi je 
provedena dezinfekce masážního lůžka. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 
1x denně s následnou očistou a dezinfekcí.  Malování provozovny se provádí při 
znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1x za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje  
alespoň 1 x  do roka.  
 
Provozovna i všechny ostatní prostory musí být udržovány v dokonalém pořádku 
a čistotě. Masérský stůl je po každém úkonu upraven tak, aby zákazník měl dojem, 
že přichází ke stolu jako první. 
Denní úklid: se skládá z důkladného vytření podlahy a ošetření plochy masérského 
stolu. Je vyprázdněn odpadkový koš s následnou mechanickou očistou a dezinfekcí. 
Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví zákazníka: 
Pracovníci musí pečovat o svou tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení 
práce u každého zákazníka si musí umýt ruce v tekoucí vodě. Rovněž si musí umýt 
ruce při přechodu z práce nečisté na čistou. 
Oděv zákazníka je při práci vždy chráněn čistým prostěradlem. Je dovoleno používat 
pouze masážní prostředky, které splňují požadavky obecně závazných předpisů, 
které se na ně vztahují. V provozovně se nesmí vyskytovat předměty nesouvisející 
s činností zde vykonávanou. 
 
Do masérny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění, zejména 
záněty cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, bolestmi hlavy, rýmou, 
průjmem, malátností, dále osoby nemocné hnisajícími nebo krvavými ranami apod. 
 
Není povolen vstup osobám trpícím přenosnými nemocemi či bacilonosičům, jakož 
i osobám, v jejichž okolí se vyskytuje přenosná nemoc. Rovněž není povolen vstup 
osobám zahmyzeným, podnapilým či pod vlivem omamných látek (drog), rovněž 
osobám špinavým. 
 
 
V Havířově dne: 5. června 2009 
 
 
Osoba zodpovědná za dodržování provozního řádu:  
 
 
 
 
 
……………………………    …………………………………. 
     Žaneta Horáková                                             Mgr. Daniela  Kulhánková 
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FORMULÁŘ KAVITAČNÍ LÉČBY 
 
KONTAKTNÍ INFORMACE 

Křestní jméno _____________________  Příjmení ______________________________ 

Adresa _____________________________________________________________________ 

Město _____________________________________________________________________ 

Telefon _________________________     E-mail ____________________________________ 

Věk/Datum narození ____/________________  Pohlaví � M  � Ž 

Výška (cm) _________   Váha (kg) _________ 
 
Lékař  ___________________________________ 
 
 
Odkud jste se o TWIGGY Salonu a o neinvazivní liposukci dozvěděla?  
 
___________________________________ 
 
LÉČENÁ OBLAST 

Označte oblast léčby na obrázku! 
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LÉČBY: 
1) NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE - KAVITACE 

ČÍSLO 1 2 3 4 6 7 

DATUM       

PROGRAM       

VÝKON       

ČAS (min)       

      

      Obvod PŘED (cm) 

      

      

      Obvod PO (cm) 

      

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ EFEKTY 

Nadměrná ŽÍZEŇ 
(dny) 

      

RUDNUTÍ (dny)       

DALŠÍ: 
 
_______________ 
 
_______________ 
 

      

 
 
KOMPLEMENTÁRNÍ LÉČBY 

Komplementární léčby jsou prováděny okamžitě po kavitační léčbě na stejném sezení a mezi 
dvěma kavitačními léčbami. 
 
2)  TLAKOVÁ TERAPIE 
 

ČÍSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DATUM             

PROGRAM             

TLAK (mbar)             
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ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK (Kavitační Léčba) 
 
PACIENTOVA ZDRAVOTNÍ HISTORIE 

Prosím zaškrtněte v sloupci Minulost prodělané onemocnění. Pokud přetrvávají zaškrtněte 
Současnost. Specifikujte problémy ve Specifikujte. 

 

Minulost    Současnost    Specifikujte 

�  � Krevní onemocnění _________________________________________ 

�  � Rakovina __________________________________________________ 

�  � Dětské nemoci _____________________________________________ 

�  � Onemocnění jater __________________________________________ 

�  � Vysoký krevní tlak ___________________________________________ 

�  � Kardiostimulátor ___________________________________________ 

�  � Kardiační onemocnění _______________________________________ 

�  � Hyperlipidemia _____________________________________________ 

�  � Kovové implantáty __________________________________________ 

�  � Tlakové onemocnění kůže ____________________________________ 

�  � Alergie  ___________________________________________________ 

�  � Gastrointestinální ___________________________________________ 

   problémy 

�  � Imunitní nesrovnalosti _______________________________________ 

�  � Páteřní nesrovnalosti ________________________________________ 

�  � Neurologické ______________________________________________ 

   problémy  

�  � Diabetes __________________________________________________ 

�  � Epilepsie __________________________________________________ 

�  � Těhotenství ________________________________________________ 

�  � Operace __________________________________________________ 

�  � Psychiatrické ______________________________________________ 

   nesrovnalosti 

�  � Vazivové __________________________________________________ 

   nesrovnalosti 
 
SOUČASNÉ LÉKY 

Seznam předepsaných a braných medikací (např. antikoagulanty, aspirin, atd.)!  

______________________   _________________________    ______________________ 
 



Příloha č. 3 

INSTRUKCE 
Toto je informovaný souhlas, který byl připraven pro pomoc informovat Vás o věcech 
týkajících se kavitační léčby, jejích rizik a alternativní léčbě. 
Je důležité, abyste vše přečetli pozorně a kompletně.  

 
ÚVOD 
Kavitační technologie je založena na nízkofrekvenčním ultrazvuku. Ultrazvukové soubory 
vytváří bubliny v tekutině, které postupně rostou a implodují v určité velikosti. Uvolňuje se 
energie ve formě tepla (druhotný efekt) a nárazové vlny (hlavní efekt). Protože membrány 
adipocytů nemají strukturální kapacitu odolat vibracím, efekt kavitace je snadněji prolomí 
bez zasažení vaskulární, nervové a maskulární tkáně.  

Po destrukci tukové tkáně, tuk ve formě triglyceridů je vypuštěn do tkáňového moku mezi 
buňkami, které jsou enzymaticky metabolizovány do glycerolu a volných mastných kyselin. 
Ve vodě rozpustný glycerol je absorbován oběhovým systémem a použit jako zdroj energie, 
zatímco nerozpustné volné mastné kyseliny jsou transportovány do jater, kde jsou 
zpracovány jako jiné mastné kyseliny – včetně kyselin z jídla.  

Většina pacientů má zkušenost z redukcí obvodu již po jedné léčbě, ale každý 
metabolismus je individuální a rozbitý tuk se vylučuje postupně. Pro kýžený výsledek je 
doporučováno dvě až tři ošetření.  Před ošetřením se nesmí nic jíst 2 hodiny a pít žádné 
slazené nápoje, po léčbě se během dvou dnů nedoporučuje jíst žádné potraviny s vysokým 
obsahem tuků a cukrů a pít alkoholické nápoje. Naopak je velice doporučeno pít velké 
množství vody (neslazené, bez umělých sladidel a ne  minerálky!) Během kavitační léčby 
a týden po ní není možné absolvovat jinou proceduru zaměřenou na zeštíhlení bez předchozí 
konzultace s ošetřující terapeutkou. 
 
 
KONTRAINDIKCE 
Rozumím kontraindikacím pro léčbu včetně těhotenství, velké kovové implantáty, rakovina, 
epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, snížená ledvinová a pankreatická funkce, 
některé onemocnění jater, některé hyperlipidemia, hemophilia, lidé užívající antikoagulanty.  
 
 
MOŽNÉ VEDLEJŠÍ EFEKTY 
Rozumím možnosti výskytu vedlejších efektů, jako jsou přechodné rudnutí, nadměrná žízeň, 
nevolnost okamžitě po léčbě (řešená pitím vody) a bolest v kolenu a kotníku, když odborník 
náhodou zasáhne nervus ischiadicus. Také krátkodobé efekty, které zmizí po několika 
hodinách až dnech. 
Efekty mi byly plně vysvětleny  
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LÉČEBNÉ VÝSLEDKY 
Rozumím, že klinické výsledky kavitační léčby se mohou lišit podle různé struktury tkáně, 
léčené oblasti, věku, metabolismu, medikací a změnách v hormonech. Rozumím vlivu 
těchto faktorů na úspěch kavitační léčby a možnosti potřeby více léčení pro eliminaci 
či redukci množství tukové tkáně léčeného místa.  
 
Také rozumím tomu, že většina pacientů má excelentní výsledky, i když je každý pacient 
jiný a není zde žádná záruka úspěchu nebo trvalého úspěchu. K zvýšení efektivity 
doporučujeme jednu až tři lymfatické masáže spojené s kavitační léčbou 
 
Rozumím také tomu, že po destrukci tukové tkáně je zapotřebí destruovaný tuk vyloučit 

z těla následnou detoxikací, kterou již neprovádí kavitační přístroj. Rozumím také tomu, 

že pokud nebudu dodržovat následný detoxikační program a neabsolvuji alespoň dvě další 

lymfodrenáže, nemůžu očekávat kýžený výsledek. 

 
 
DLOUHODOBÉ EFEKTY 
Rozumím tomu, že následné alternace na tělesných konturách způsobených stárnutím, 
ztracením nebo nabrání váhy, těhotenstvím nebo jinými stavy nejsou způsobené kavitační 
léčbou. 
 
 
 
 
Pacientův podpis  _________________________________      Datum  __________________ 
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 KAVITACE - INSTRUKCE A DOPORUČENÍ 
 
INSTRUKCE 

Toto je informovaný souhlas, který byl připraven pro pomoc informovat Vás o věcech 
týkajících se kavitační léčby, jejích rizik a alternativní léčbě. 
Je důležité, abyste vše přečetli pozorně a kompletně.  
 
ÚVOD 

Kavitační technologie je založena na nízkofrekvenčním ultrazvuku. Ultrazvukové soubory 
vytváří bubliny v tekutině, které postupně rostou a implodují v určité velikosti. Uvolňuje se 
energie ve formě tepla (druhotný efekt) a nárazové vlny (hlavní efekt). Protože membrány 
adipocytů nemají strukturální kapacitu odolat vibracím, efekt kavitace je snadněji prolomí 
bez zasažení vaskulární, nervové a maskulární tkáně.  

Po destrukci tukové tkáně, tuk ve formě triglyceridů je vypuštěn do tkáňového moku mezi 
buňkami, které jsou enzymaticky metabolizovány do glycerolu a volných mastných kyselin. 
Ve vodě rozpustný glycerol je absorbován oběhovým systémem a použit jako zdroj energie, 
zatímco nerozpustné volné mastné kyseliny jsou transportovány do jater, kde jsou 
zpracovány jako jiné mastné kyseliny – včetně kyselin z jídla.  

Většina pacientů má zkušenost z redukcí obvodu již po jedné léčbě, ale každý 
metabolismus je individuální a rozbitý tuk se vylučuje postupně. Pro kýžený výsledek je 
doporučováno dvě až tři ošetření.  Před ošetřením se nesmí nic jíst 2 hodiny a pít žádné 
slazené nápoje, po léčbě se během dvou dnů nedoporučuje jíst žádné potraviny s vysokým 
obsahem tuků a cukrů a pít alkoholické nápoje. Naopak je velice doporučeno pít velké 
množství vody (neslazené, bez umělých sladidel a ne  minerálky!) Během kavitační léčby 
a týden po ní není možné absolvovat jinou proceduru zaměřenou na zeštíhlení bez předchozí 
konzultace s ošetřující terapeutkou. 
 
KONTRAINDIKACE 

Rozumím kontraindikacím pro léčbu včetně těhotenství, velké kovové implantáty, rakovina, 
epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, snížená ledvinová a pankreatická funkce, 
některé onemocnění jater, některé hyperlipidemia, hemophilia, lidé užívající antikoagulanty.  
 
MOŽNÉ VEDLEJŠÍ EFEKTY 

Rozumím možnosti výskytu vedlejších efektů, jako jsou přechodné rudnutí, nadměrná žízeň, 
nevolnost okamžitě po léčbě (řešená pitím vody) a bolest v kolenu a kotníku, když odborník 
náhodou zasáhne nervus ischiadicus. Také krátkodobé efekty, které zmizí po několika 
hodinách až dnech. 
Efekty mi byly plně vysvětleny  
 
LÉČEBNÉ VÝSLEDKY 

Rozumím, že klinické výsledky kavitační léčby se mohou lišit podle různé struktury tkáně, 
léčené oblasti, věku, metabolismu, medikací a změnách v hormonech. Rozumím vlivu 
těchto faktorů na úspěch kavitační léčby a možnosti potřeby více léčení pro eliminaci 
či redukci množství tukové tkáně léčeného místa.  
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Také rozumím tomu, že většina pacientů má excelentní výsledky, i když je každý pacient 
jiný a není zde žádná záruka úspěchu nebo trvalého úspěchu. K zvýšení efektivity 
doporučujeme jednu až tři lymfatické masáže spojené s kavitační léčbou 

Rozumím také tomu, že po destrukci tukové tkáně je zapotřebí destruovaný tuk vyloučit 

z těla následnou detoxikací, kterou již neprovádí kavitační přístroj. Rozumím také tomu, 

že pokud nebudu dodržovat následný detoxikační program a neabsolvuji alespoň dvě další 

lymfodrenáže, nemůžu očekávat kýžený výsledek. 

 
DLOUHODOBÉ EFEKTY 

Rozumím tomu, že následné alternace na tělesných konturách způsobených stárnutím, 
ztracením nebo nabrání váhy, těhotenstvím nebo jinými stavy nejsou způsobené kavitační 
léčbou. 
 

 

Detoxikační kůra po kavitaci k úspěšnému vyloučení tuku z těla a podpoře 
lymfatického systému 

 
Základem této detoxikace je pročistit tlusté střevo, které je útočištěm všech toxinů 
a nezbytnou součástí  je pročištění lymfy, která je po kavitaci velmi zatížena. Pokud 
nedodržím detoxikační kúru bude výsledek neúplný. 
Základem dobré očisty, je pravidelné vylučování. Každý den stejná snídaně a litr bylinného 
čaje a následného litru čisté pramenité vody. 

 
snídaně: 
1 nastrouhaná mrkev 
1 nastrouhané jablíčko 
1 kávová lžička dýňových semínek 
1 kávová lžička slunečnicových semínek 
1 kávová lžička slunečnicového nebo olivového oleje 

 
16,00 – 17,00 bylinný lymfodrenážní čaj 
50g pampeliška kořen 
50g celík zlatobýl 
50g bříza list 
50g šípek plod drcený 
smíchat všechny byliny dohromady. Dvě polévkové lžíce zalít 1 litrem vroucí vody a necháme 
15 minut luhovat, poté přecedíme a čaj vypijeme mezi 16,00 a 17,00 hod.  
Tato směs má detoxikační účinek na organismus, pomáhá vyplavovat z organismu nežádoucí 
látky. Podporuje pročištění a zlepšení funkce lymfatického systému.  

 
17,00 - 19,00 
jeden litr pramenité čisté vody 
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1-3 den: detoxikační polévka: 

1 den: zeleninová  
1 cibule, 2 rajčata, celer řapík, 1/4 hlávka zelí, 2 mrkve, 2 petržele 
 

2 den: květáková nebo brokolicová  
1 cibule, 1 květák nebo brokolice, 2 mrkve,  

3 den: kapustová 
1 cibule, 1 kapusta, 2 mrkve,  
Nakrájenou cibuli nechte zesklovatět na 1 lžičce olivového oleje poté přidávejte na kostičky 
nakrájenou zeleninu a 10 minut zprudka vařte, pak ztlumte oheň a vařte do změknutí 
zeleniny. Polévku můžete mírně osolit, opepřit a dochutit bylinkami (nejlépe čerstvými). Pro 
zlepšení chuti polévku umixujte ponorným vařičem. Tuto polévku můžete jíst kdykoliv 
pocítíte hlad. Snězte kolik chcete kdykoli.  

4 den: rýžový den  
Snídaně: viz výše  
Svačina: Pomeranč nebo grapefruit  
Oběd: Zeleninové rizoto  
Svačina: Kedluben  
Večeře: Rýže s tofu sýrem a černými olivami  

5 den: zeleninový den  
Zeleninový den vám dovoluje sníst libovolné množství zeleniny, a to v syrové i vařené formě.  
Snídaně: viz výše  
Svačina: Kedluben nebo meloun  
Oběd: Zeleninová polévka, květákový mozeček nebo dušená mrkev s hráškem a brambory 
jako příloha  
Svačina: Vařená červená řepa  
Večeře: Vařený květák nebo brokolice  

6 den: ovocný den  
V ovocný den to nepřehánějte s konzumací džusů a ovocných šťáv. Volte raději bylinkové 
a zelené čaje a čistou vodu. Detoxikaci napomůže také voda s trochou vymačkaného citrónu 
– nejlépe jedna sklenice ráno a jedna večer. Jediným zakázaným ovocem je pro vysoký obsah 
cukru banán.  
Snídaně: viz výše 
Svačina:Jakékoliv citrusové nebo lesní ovoce  
Oběd: Ovocné rizoto  
Svačina: Libovolné množství meruněk, broskví nebo nektarinek  
Večeře: Ananas  
 

 
Jídelníček v době detoxikace nesmí obsahovat výrobky z kravského mléka, maso, ořechy, cukr, kofein, 
alkohol ani bublinkové nápoje. Množství stravy neuvádíme, ten si určujete sami. Smyslem detoxikace 
není hladovění, ale očista organismu.  
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PRŮZKUM TRHU 
 
Vážení klienti, 

snažíme se získat co nejvíce informací pro Vaše pohodlí 

a spokojenost v našem relaxačním centru, abychom Vám 

mohli nabízet co nejlepší služby. Omlouváme se Vám 

za množství otázek, ale děláme to z dlouhodobého 

hlediska ve Váš prospěch. Zaručujeme, že Vaše odpovědi 

zůstanou interní záležitostí TWIGGY Salonu.  Za vyplnění 

dotazníku Vám předem děkujeme, vyplněný dotazník, 

prosím, předejte obsluze, od které dostanete jako malou 

pozornost dárek ZDARMA. 

 
Vaše profese: 
 
Odkud jste se o nás dozvěděli? Pokud z tisku, z kterého? 
 
Které noviny čtete? 
 
Které rádio posloucháte? 
 
Co vyhledáváte na internetu? 
 
Máte vlastní webové stránky? 
 
Kde byste očekávali naši reklamu? 
 
Které služby Vám v našem salonu chybí? 
 
Co byste zlepšili v našem salonu? 
 
Koho považujete za naši konkurenci? 
 
Máte nějaké další připomínky? A které? 
 
Byli jste u nás spokojeni a doporučili byste nás svým známým? 
 
Měli byste zájem si odpočinout s naším salonem na wellnes víkendovém pobytu? 
 
 
Vlastníte plochu vhodnou k reklamě či máte zájem o spolupráci? 
Nabízíme Vám za ní hodnotu - reciproční plnění, zboží nebo služby, nebo podíl 
na zisku z obsazené plochy. Informace u obsluhy.  
 
Děkujeme Vám za spolupráci!  
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NABÍDKA FIRMÁM 

 
Firma – to jsou především lidé. Dobrá firma – to jsou spokojení 
lidé.  A protože my víme, jak je pro Vás spokojenost Vašich 
zaměstnanců důležitá, nabízíme Vám spolupráci při upevňování 
vazeb mezi Vašimi zaměstnanci, při zvyšování jejich motivace a 
produktivity. Vysoké pracovní nasazení v průběhu roku může časem 
poznamenat pracovní výsledky a způsobit únavu zaměstnanců, která 
se zákonitě projeví na efektivitě práce. Odpočinkové programy 
pomáhají načerpat nové síly a získat novou motivaci. 
 

Vložené prostředky ze strany zaměstnavatele se 
mnohonásobně vrátí nejenom ve vysoké efektivitě práce, ale i v zachování harmonických 
vztahů na pracovišti. Relaxační program tak může být účinnou terapií i odměnou za celoroční 
pracovní nasazení vašich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že co pro někoho znamená 
odpočinek, může být pro jiného vysoce náročné.  
 

Máte nevyčerpané zaměstnanecké benefity za letošní rok a nestačíte je vyčerpat? 
Objednejte náš univerzální dárkový poukaz.  Prodloužíte si tak možnost čerpání 
zaměstnaneckých benefitů o 12 měsíců a vybírat pak můžete z mnoha relaxačních služeb, 
které TWIGGY Salon nabízí. Vaši zaměstnanci tak cítí, že si jejich práce vážíte. Dárkový 
poukaz je ideální dárek k životnímu jubileu, je vhodný k ocenění zaměstnanců za mimořádné 
pracovní výkony či dlouholetou věrnost společnosti, jako motivace při plnění náročných úkolů 
a dosahování krátkodobých nebo dlouhodobých cílů. Odměna v podobě dárkových poukazů 
do hodnoty 2. 000,- Kč na zaměstnance a rok nepodléhá dani z příjmu ani odvodům 
na sociální a zdravotní pojištění. 
 

Hodnotu dárkového poukazu na relaxační služby lze hradit z fondu kulturních 
a sociálních potřeb až do výše 20.000,- Kč na zaměstnance a rok nebo ze zisku po zdanění.  
 

Naše dárkové poukazy jsou Vám do druhého dne (při osobním odběru ihned) 
od objednání k dispozici. Ušetříte tak čas i peníze (nemusíte je držet skladem) a Váš 
zaměstnanec dostane vyšší odměnu, než při jednorázovém zvýšení mzdy. Dárkové poukazy 
jsou přenosné. Obdarovaný je tak může dále darovat a potěšit tak nejenom sebe, ale 
i někoho dalšího. V případě, že se rozhodne pro jinou službu z naší nabídky, bude mu poukaz 
vyměněn za jiný (neprodlužuje se však doba platnosti). Pokud bude vybraná aktivita dražší, 
rozdíl doplatí. Peníze za poukaz se však nevrací. 
 

Současně bychom Vám rádi nabídli naše exkluzivní služby také na Vašich firemních 
akcích. Masáže pro firmy jsou častým doplňkem jednodenních nebo vícedenních firemních 
akcí, seminářů, školení, sportovních nebo vzdělávacích programů, společenských akcí 
a nejrůznějších teambuildingových aktivit. S rozkládacím masérským stolem je možné 
poskytnout masáže téměř kdekoliv. Ceny za masáže pro firmy se sjednávají individuálně v 
závislosti na velikosti skupiny a požadovaném rozsahu služeb. pro Vás a Vaše zaměstnance 
Každou akci sladíme s vašimi požadavky. Nejen pro exkluzivitu námi nabízených služeb, 
ale především pro vzorné organizační zabezpečení jsou tyto akce každoročně vyhledávány 
významnými firmami působícími nejen v našem regionu. 
 
 

Dále Vám můžeme nabídnout reklamu, kterou umístíme v našem studiu, jež bude 
dobře na očích všem našim zákazníkům, anebo na našich webových stránkách.  
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Program BeneFIT 
Nabídka ve formě možnosti návštěv TWIGGY Salonu v rámci 
dárkových poukazů či slev domluvených s personalistou 
společnosti.  
 
Program BusinessFit 
Nabídka masáží a dalších regeneračních a relaxačních služeb 
přímo ve Vaší firmě. V rámci tohoto programu jsme schopni 
Vám zajistit seminář na téma: Jak zdravě zacházet se svým 
tělem.   
Program RelaxFit  
Masáže jsou vhodným doplňkem firemních akcí, seminářů,      
sportovních a vzdělávacích programů. Díky rozkládacím 
masérským stolům jsme schopni poskytnou masáže 
kdekoliv! 

 
 

Kontaktujte nás a nebojte se zeptat na podrobnosti. 
 

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše otázky, o všem si na začátek nezávazně 
popovídat a připravit Vaší firmě teambuilding na míru. 
 
 
 

 

 

  

 


