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A sportsérülés miatt a játékos a felkészülésbe fektetett 

rengeteg munkáját, a tervezett célok és dicsőség elérését, 

esetleg további karierjét is elveszítheti. 

 

Tehát mindannyiunk érdeke, hogy minél hamarabb 

megbízható eredményes kezelést kapjon, s ez lehetőleg a 

legrövidebb ideig tartson. 
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Az edzésben lévő sportoló sportsérülése miatt nem tud részt 

venni a szokásos edzéseken. A terhelés hiánya miatt elkezdi 

visszafejleszteni az izomzatot! 

 

Hosszabb gyógyulási időt igénylő sérüléseknél pld. 
szakadások (izom, ín, szalag, stb…) A vioforterápiá-val 

megakadályozható a felfekvések, izomsorvadások 

kialakulása. 

Tapasztalataink szerint a kezelési idő egy héttel, tíz nappal - 

lerövidül, ez igaz a csonttörésekre is! 

A legdrágább sportoló,  

            a sérült sportoló! 

TATA „2018” GYAKORLATI EDZŐ TOVÁBBKÉPZÉS                                       FARKAS János, MBA  



A Vioforterápia (magnetostimulációs kezelés) a később 

részletezett adjuváns hatások mellett a keringés élénkitését a 

szervezet megemelt oxigénfelvételével és annak fokozott 

hasznosításával pozitív irányba irányítja. A táplálék és 

egyéb elemek felvételének szabályozását sejtszinten 

befolyásolhatjuk, s mind ezt egy megnyugtató, pihentető, az 

idegrendszert nyugalomra stimuláló kezeléssel 

végezzük, ezáltal kedvező irányba tudjuk befolyásolni a 

sportoló eredményességét! 

(A kezelés pontos leírását lásd a haszálati utasításban) 
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A Vioforterápia (magnetostimulációs kezelés) egyidejű 

hatásai, vagy célzottan, lokális alkalmazással: 

- fájdalomcsillapítás (dopping veszély nélkül!) 

- az ödémák, hematómák gyorsabb rendeződése 

- spasztikus izmok oldása, 

- trigger pontos kezelések – gyógyszer nélkül! 

 

(A kezelés pontos leírását lásd a használati utasításban) 
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A Vioforterápia segít megakadályozni, hogy a 

sportsérülések maradandó sportsérülésekké rögzüljenek. 

 

A túlterhelésből származó „sportártalmak” is nagy mértékben 
javithatók a Vioforterápia kezeléseivel, gyulladás- 

csökkentő hatása eredményes az  

- izom-in tapadások 

- ín-, és ínhüvelygyulladások 

- csonthártya-, izomgyulladások 

- fáradásos törések, állizületek esetén is. 

A legdrágább sportoló,  

            a sérült sportoló! 

TATA „2018” GYAKORLATI EDZŐ TOVÁBBKÉPZÉS                                       FARKAS János, MBA  



Tehát a sportsérülések kezelésénél a Vioforterápia 

alkalmazásával időt takaríthatunk meg, az edzésbe 

visszatéréskor nem kell számolnunk edzésveszteséggel, a 

sportoló többnyire igyekszik ott folytatni, ahol abba kellet 

hagynia az edzésmunkát. 

Az edzés mellett folytatott kezelésekkel csökkenthetjük az 

újra sérülések esélyét. 
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Visszatérve a pályára és az edzésekhez, a Vioforterápiát 

újra a szokásos „üzemszerű” alkalmazásban használhatjuk: 

- a terhelések utáni izomlázat, a 

- restituciós időt csökkenteni tudjuk; 

- a regenerációt és a rehabilitációt segíteni, 

- kezelhetjük vele a startlázat, vagy a 

- koncentrációs problémákat. 

 

Jó munkát! 
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A mágnesteres kezelések hatására javul a 
vérellátás, különösen a hajszálerekben 
aktivizálódik az anyagcsere, serkentődik a 
sejt-megújulás, emelkedik a sejtek 
energiaszintje, megnő az oxigénellátottság. 

A vér áramlási tulajdonságai javulnak, 
hiszen a mágnes hatására a vastartalmú 
vörösvértestek aktívabbak lesznek, több 
oxigént szállítanak a sejtekhez, így 
fokozzák a kollagén rostok megújulását.  
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