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  YNSAסקאלפ  - דיקור ראש טיפולי 
  

  לטיפול בבעיות אקוטיות וכרוניות עם יעילות מפתיעה

  
  .נותנת בדיוק את המענה הזה YNSAשיטת 

  

י רופא יפני במשך יותר משלושים "פותחה ע YNSA - Yamamoto New Scalp Acupunctureשיטת 

היא אינה עובדת לפי   שונה לחלוטין מהדיקור הסיני הרגיל YNSA.  1973והיא נמצאת בשימוש מאז , שנה

  .של איברי וחלקי הגוף השונים על פני הראש) Micro system(אלא לפי השתקפות , מרדיאנים
  

YNSA  השפעת הדיקור בקרקפת גדולה באין ערוך מדיקור ,  יעילה ואפקטיבית ותוצאותיה חשים מיידית
   .גוף 

תוך שימוש בטכניקה , מאפשרת לטפל במגוון רחב של בעיות ביעילות רבה YNSA, מעבר לטיפול בכאב
  .פשוטה של אבחנה ודיקור בראש

  

YNSA שיתוקים ומגבלות תנועה, מאפשרת לטפל בהצלחה בבעיות נוירולוגיות ,CVA ,כאבי , סיאטיקה
  .ועודבעיות הורמונאליות , בעיות קשב וריכוז , כאבים כרוניים ואקוטיים, מפרקים

  
  

YNSA כרוניים עם תוצאות לטווח ארוך אקוטיים ובמצבים אפקטיבי ומהיר מטופל טיפול עוצמתי נותנת ל  
למידת השפעת להקל על סימפטומים שונים באופן כמעט מיידי וה של השיטה היא ביכולתה לפתור יחודי

  .הטיפול והתאמתו למטופל
  

לפי  מתבצע הדיקור , ון ותשאול  ולאחריה במגע באזור המאובחן לאימות מבוססת על אבח YNSAשיטת 
נעלמים תחושת הסימפטומים הכאב , כאשר המחט נמצאת בנקודה הנכונה , נקודת הכאב בהתאם לאבחנה

  .או פוחתים במידה ניכרת
  

  .דקות 40עד  20 -משך הטיפול הממוצע כ , במהלך הטיפול ולאחריו  כ יושב"המטופל בד

YNSA  בטיפול במקרים נוירולוגיים ואורטופדיים אשר יעילותה הוכחה במחקרים רפואיים הינה שיטה
  .קשים עם הצלחות כמעט מידיות

  



  הוליסטית אינטגרטיבית רפואה – תהמרכז להעצמה אישי  
 
 

  2 מתוך 2 עמוד
  057-7738220 רפואה משלימה –אישית המרכז להעצמה 

  כל הזכויות שמורות
haim.com-info@maagal 

 

YNSA  כיס מרה,כבד(גוף האדם מייצגת ספציפית כל אחד מאיברי מייצגת מערך נקודות בקרקפת אשר ,
בהתאם ) מעטפת הלב והמחמם המשולש,קיבה, טחול,מעי גס, ריאות,מעי דק, לב,שלפוחית השתן,כליות

   .שדרכה ניתן לטפל ולאזן את תפקודי האיברים בגוף, לשיטת הרפואה הסינית
  

  
לחזור וכך מאפשרות לו , מעוררות תשדורת עצבית תקינה לאיבר הפגועדיקור טיפולית זו נקודות הבשיטת 

  .לתפקוד בריא
כאבים כרוניים , שיתוקים, בעיות נוירולוגיות:ביניהן, השיטה הוכחה כיעילה ביותר למגוון רחב של בעיות

תסמונת גיל ( פאוזהומנ, קרוהן, קוליטיס, )  ADHD/ADD(בעיות קשב וריכוז , ומחלות כרוניות שונות
, גלי חום, שפעת,נזלת,אולקוס, כליות, איזון אנרגטי, מתחים, חולשה כללית, אלרגיות, נדודי שינה ,) המעבר
, יבשה ורטובה  סינוסיטיס , ,קנדידה, הליקובקטר , גמילה מעישון, הרזייה ,בעיות במעי גס ודק , מיגרנה

  .מערכת הורמונאלית, קצרת –אסמה , ברונכיטיס 
  , דיכאון, ביטחון עצמי, חרדות,  מערכת החושים, מערכת לב וכלי דם, מערכת עיכול, מערכת תנועה

  
  

  להתייעצות ללא התחייבות התקשרו

   Phdיוסף רחמים 
  ברפואה אינטגרטיבית מטפל בכיר 

057-7738220  

haim.com-info@maagal 

  


