Protocolo APOTEC
Medicina Tradicional Chinesa
A Medicina Tradicional Chinesa é composta por um conjunto de práticas de tratamentos
ancestrais com mais de 5000 anos e baseia-se na filosofia de que a saúde vem de todos os
aspetos da nossa vida, tanto mental com física.
A terapêutica incluí um diagnóstico holístico completo e abrangem a Acupuntura, a
Fitoterapia, a massagem Tui Na e a Dietética.

" Tu dás o teu melhor quando te sentes no teu melhor
Faz de ti prioridade "
Valor Base

Valor
Protocolo

Acupuntura

30€

25€

Massagem
Tui Na

40€

35€

Acupuntura
+ Tui Na

50€

45€

Protocolo APOTEC
Medicina Tradicional Chinesa
Beneficíos Associados APOTEC
Os associados da APOTEC para além
de um desconto sobre o valor base de
tratamentos também têm uma oferta
especial da consulta de Diagnóstico
Holístico no valor de 20€ que incluí a
prescrição de Fitoterapia e a
elaboração de um plano de Dietética
personalizado.
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O que é Medicina Chinesa?
ACUPUNTURA
Inserção de agulhas em
pontos specifícos do corpo,
levando ao
desencadeamento de
respostas reflexas em
diversos níves do Sistema
nervoso. Cada agulha
provoca um estímulo
específico. Cada um deste
pontos é uma combinação
de diferentes fibras e
receptores

MASSAGEM TUI NA

Utilizando pressão em
diversos pontos de
acupuntura e outras
técnicas de
manipulação de forma
a restabelecer o
equilíbrio do corpo, a
regeneração dos
tecidos e ativação da
circulação sanguínea e
linfática

DIETÉTICA
O tipo certo de comida
para cada organismo
beneficia a
bioquioquimica do
nosso corpo e
especificamete do nosso
cerebro! A dieta pode
ser usada como
prevenção e tratamento,
tomando consciencia
do nosso bem estar a
longo prazo

FITOTERAPIA HERBALISMO
Administração de
medicamentos feitos à
base de plantas e
minerais. A combinação
de plantas onde cada
uma delas desempenha
uma determinada função
com o intuito de se
alcançar um efeito
conjunto terapêutico
especifico para cada
individuo.
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