Zdravé bříško po porodu
Aneb jak na rozestup břišních svalů, zdravé pánevní dno a poporodní jizvy

Těhotenství, porod i období po něm zanechají na těle ženy mnoho stop. Některé změny
jsou ale provázeny nepříjemnými pocity až bolestí, a mohou tak omezovat v radosti z mateřství,
v běžném životě, v našich zálibných činnostech. Často se také mění vztah ke svému tělu a jeho
kráse (jizvy, strie, povolené bříško, povislá ňadra).
Pojďme se tedy společně naučit, jak používat svá jemná ženská těla tak, aby měla sílu zvládat
mateřství bez bolesti, cítit se dobře, zdravě a krásně, a dovolit si tak naplno užívat čas pro sebe i
s rodinou.
Pro koho: Seminář je určen pro těhotné i stávající maminky
Témata, kterých se dotkneme:
 Pánevní dno – teorie a praktická cvičení
 Zdravé cvičení pro ženy – správné držení těla, cvičení pro uvolnění stresu a napětí z těla,
při bolestech zad a hlavy, pro uvolnění i zpevnění pánve
 Rozestup břišních svalů, tzv. diastáza
 Únik moči či stolice – o prevenci a jak si lze pomoci i bez operace
 Sexualita po porodu – jak si zpříjemnit prožitek, zbavit se bolestí a nepříjemností při
pohlavním styku a zvýšit si libido, přirozená antikoncepce
 Práce s jizvou po císařském řezu a porodních zraněních
 Připrava na porod z pohledu fyzioterapie
 Cvičení v šestinedělí a po něm
 Domácí práce a péče o miminko bez bolesti zad – jak používat své tělo, aby nebolelo
 Pevná a zdravá prsa kojících žen
 Prostor na další témata, která Vás budou zajímat
Kdy: sobota 15.9. 2018 13 – 18 hod.
Kde: Novobranská 4, Brno, Studio Tlukot
Cena: 800 Kč/os.
Kdo se na Vás těší: Mgr. Pavla Filipová – diplomovaná zdravotní sestra a fyzioterapeutka s
několikaletou praxí v oboru, se specializací na gynekologii a způsobilostí k vykonávání metody
Ludmily Mojžíšové, s celostním pohledem na člověka. Více na www.fyziofemina.cz

