GVT - Beleegyező nyilatkozat
1. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a Balog Richárd által alkalmazott Gerincegyensúly Visszaállító
Terápia, nem helyettesíti az ún. akadémikus, nyugati orvoslás módszereit, továbbá azt is, hogy biztos
gyógyulást ez a terápia nem garantál. Ettől függetlenül néhány kezelés elég lehet, hogy a panaszaok
megszűnjenek.
2. A GVT- Gerincegyensúly Visszaállító Terápia, mint minden masszázsterápia, mely a mikro-keringési
rendszer fokozásával fejti ki hatását, felgyorsíthatják bizonyos betegségek kórlefolyását, ezért ha
bármilyen daganatos megbetegedése van, semmiképp ne kezdje el a terápiát addig, amíg nem konzultált
kezelőorvosával.
3. A GVT során nyújtó- és lazító hatású mozdulatokra kerül sor, melyeket gyakran roppanó hang kísér. Ez
a hang jelzi, hogy az ízület a helyére került, felszabadult a környező izmok, ill. szövetek nyomása alól.
A kezeléseket izomlázhoz hasonló fájdalmak, zsibbadások kísérhetik, melyek néhány nap múlva
maguktól megszűnnek. Ritkán előfordulhat az is, hogy akár egy hétig érzékeny lehet azokon a részeken
ahol jobban meg lett dolgozva az izomzat. Ezen fájdalmak elhúzódása a szervezet regenerációs
képességétől függnek, minél erősebb az immunrendszer, annál gyorsabban működnek teste öngyógyító
folyamatai.
4. A kezelési idő a kezelt személy életkorától, problémájától és fizikai állapotától függ, általában 20-40
perc. A kezelés díja 8000 Ft, melyet a kezelés végén bankkártyával is kifizethet (jelenleg csak
mastercard-ot tudunk elfogadni). Amennyiben számla igénye van azt fizetés előtt kérem, jelezze.
5. A kezelés ruhában történik, de bizonyos esetekben az állapotfelmérés során megkérhetem, hogy a felső
ruházatát vegye le, azért hogy a gerinc állapotát jobban láthassam, (-nők esetében ilyenkor a fehérnemű
marad) és a kezelés közben ha indokoltnak tartom, hogy masszázsolajjal dolgozzak a kezelt területet
szabaddá kell tenni. Amennyiben bármilyen összetevőre allergiás, kérem jelezze. A kezelés során kiváló
minőségű krémeket és olajokat használok. Mentesek minden káros összetevőtől.
6. A fentiek alapján beleegyezem, hogy Balog Richárd a GVT kezelést rajtam /hozzátartozómon/
elvégezze. A kezelésbe való beleegyezésemet – a tájékoztatás megértése alapján - minden kényszertől
mentesen, önszántamból adtam, az aktuális kezelési költséget vállalom.
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