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ObyvatelÛm Boskovic a ‰irokého okolí,
ktefií chtûjí aktivnû hubnout a zlep‰ovat
svou tûlesnou kondici, pfiibyla na sklonku
loÀského roku dal‰í moÏnost; je jím ná-
v‰tûva salonu Serafin. Za tímto projektem
stojí Ing. Eva Siverová, které jsem poloÏil
nûkolik otázek:

Paní Siverová, v Boskovicích a okolí je
více míst, kde je nabízena péãe o tûlo; sol-
ná jeskynû, sauna, rÛzné posilovny, aero-
bik... V ãem se salon Serafin odli‰uje?

Klademe dÛraz na vytvofiení pfiíjemné-
ho, aÏ domácího prostfiedí, s individuální
péãí pracovníkÛ o kaÏdého klienta.
Náv‰tûvníci v‰ech vûkov˘ch kategorií zde
najdou sluÏbu pro fie‰ení sv˘ch problémÛ.
Je jen na nich a na jejich ãasov˘ch moÏ-
nostech, jak si budou plánovat náv‰tûvy
a vyuÏití sluÏeb. 

Na tomto základû, tedy zcela individu-
álním pfiístupu, pak nabízíme ‰iroké spekt-
rum nejmodernûj‰ích metod ke zpevnûní
postavy, hubnutí a udrÏování dobré tûlesné
kondice. Klient je na poãátku podroben 
anal˘ze tûla, na základû které dostane do-
poruãení k odstranûní pfiípadn˘ch problé-
mÛ. Zji‰Èuje se mnoÏství svalÛ v jednotli-
v˘ch ãástech tûla, tuku, vody, nutriãní dia-
gnóza, rychlost metabolismu a dal‰í infor-
mace o tûle a Ïivotním stylu náv‰tûvníka.
Pro tuto anal˘zu, která je pro kontrolu 
opakována i bûhem dal‰ích cviãení, pouÏí-
váme pfiístroj IN BODY 230. 

Tûlesná anal˘za je tedy základem pro
doporuãení, jak˘m optimálním zpÛsobem
by mûla probíhat dal‰í péãe a cviãení. Na
jak˘ch zafiízeních tato cviãení probíhají?

Serafin Boskovice má rozsáhlé pfiístro-
jové vybavení – pfiístrojovou lymfodre-
náÏ, dále BODYSPACE, coÏ je zafiízení
pro pohyb se souãasn˘m prohfiátím jedno-
tliv˘ch partií tûla a jejich intenzivním pro-
krvením, coÏ velmi úãinnû a v krátkém ãa-

surní body, které se nachází podél pátefie
a ovlivÀují ãinnost jednotliv˘ch orgánÛ
v tûle. Tento pfiístroj je urãen pro v‰echny
vûkové kategorie a zvlá‰tû pak pro osoby
trpící obãasn˘mi ãi trval˘mi problémy
s pátefií; pro ty, ktefií mají sedavé zamûst-
nání a málo pohybu. 

Jedním z nejzajímavûj‰ích pfiístrojÛ,
kter˘ je urãen pro v‰echny vûkové katego-
rie, je sestava sedmi rekondiãních stolÛ
SHAPEMASTER. Jejich historie sahá do
minulého století, kdy byly vyvinuty na zá-
kladû poÏadavku lékafiÛ k rehabilitaãnímu
cviãení. Pomáhají zhubnout a zpevnit po-
stavu osobám zdrav˘m a jsou vhodné pro
osoby postiÏené váÏn˘m úrazem, ochrnu-
tím, astmatiky nebo pro lidi s onemocnû-
ním pohybového ústrojí ãi pátefie. Díky
nim se dafií ãlovûka postupnû dovést do
chodu normálního Ïivota. 

SHAPEMASTER tedy umoÏÀuje prová-
dût cviãení klientÛm, ktefií  z rÛzn˘ch dÛ-
vodÛ nemohou provozovat aktivní sport
nebo nechtûjí nav‰tûvovat posilovny ?

Pfiesnû tak, pfii cviãení na rekondiãních
stolech nedochází ke ‰kodlivému zatíÏení pá-

ná‰eno vodou. Pracovníci salonu vÏdy 
usmûrní cviãení tak, aby bylo co nejefektiv-
nûj‰í. KaÏd˘ stÛl je pfiesnû zacílen pfiímo na
urãitou skupinu svalÛ; díky komplexu cviãe-
ní na rekondiãních stolech lze tedy procviãit
v‰echny svalové skupiny. 

Cviãení na stolech SHAPEMASTER
pfiiná‰í velmi brzy viditelné v˘sledky. AÈ
uÏ jde o úbytek tukové tkánû, zlep‰ení ce-
lulitidy, zpevnûní svalstva a následnû také
zlep‰ení drÏení tûla, uvolnûní pátefie, ãi
zlep‰ení pohyblivosti kloubÛ.

Kde najdou zájemci o popisované sluÏ-
by salon Serafin? 

Salon Serafin sídlí v Boskovicích na
Mánesovû ulici ã. 47 v budovû Penzionu
pro seniory. Provozní doba je od pondûlí
do soboty dle objednávek klientÛ.
Kontaktovat nás zájemci mohou na e-mai-
lové adrese serafinboskovice@seznam.cz,
nebo na telefonu 774 240 402. Podrobné
informace jsou k dispozici na na‰ich we-
bov˘ch stránkách www.salonserafin.cz. 

Paní Siverová, dûkuji za informace.
ph

tefie,  srdeãního a obûho-
vého systému. Nedochází
k pfietûÏování svalstva
a nehrozí Ïádné pfiehfiátí
organizmu. Tyto stoly
jsou u klientÛ oblíbeny
zejména proto, Ïe jde
o nenároãnou a pfiece ve-
lice úãinnou formu cviãe-
ní, kterou zvládne skuteã-
nû kaÏd˘. Staãí se poloÏit
na mechanick˘ stÛl a s je-
ho nápomocí provádût
jednotlivé cviky. Pohyby
jsou díky této mechanic-
ké pomoci srovnatelné
s cviãením ve vodním
prostfiedí, kde je tûlo nad-

se odstraÀuje pfiebyteãn˘ tuk v tûle.
Pfiístroj ROLLETIC provádí masáÏ pomo-
cí rotujících dfievûn˘ch vfieten, ãímÏ od-
straÀuje celulitidu, napûtí svalÛ, prokrvuje
kÛÏi a odstraÀuje tukové pol‰táfie.
Intenzivní odstranûní tukov˘ch tkání
a zpevnûní pokoÏky bez jakékoliv námahy
je provádûno pfiístrojem COCCON – je to
kavitaãní a radiofrekvenãní pfiístroj, kter˘
‰etrn˘m a bezbolestn˘m zpÛsobem odstra-
Àuje tuk na problémov˘ch partiích a zpev-
Àuje postavu. Oãi‰tûní tûla od toxick˘ch
látek a odkyselení organizmu se provádí
certifikovan˘m pfiístrojem SPLENDID
EAU. Mimo vyãi‰tûní a nastartování orga-
nizmu zlep‰í i zdravotní stav klientÛ.

Pro ty, které trápí bolesti zad, nebo hla-
vy, nabízíme akupresuru na masáÏním lÛÏ-
ku CERAGEM. Pfiístroj naskenuje tvar
pátefie a zmûfií její délku, aby pak provedl
masáÏ ‰itou na míru a to tepl˘mi váleãky
z jadeitu, které jemn˘m popojíÏdûním
a nadzvedáváním h˘ãkají pátefi.
Polodrahokam jadeit zahfiátím uvolní in-
fraãervené pfiirozené teplo; dojde k uvol-
nûní zádov˘ch svalÛ a souãasnû k inten-
zivnímu pozitivnímu pÛsobení na akupre-

Salon SERAFIN Boskovice

Salon Serafin sídlí nedaleko
COOPu v Boskovicích.

Rekondiãní stoly SHAPEMASTER.
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