BOSOU NOHOU KE ZDRAVÍ
REFLEXOLOGICKÁ DESKA STONEBOARD
Již v minulosti byla čínská
medicína a její podobor
akupresura uznávanou a
ceněnou a není tomu jinak
ani dnes. Nápad přinést
léčebné
postupy
této
medicíny
pacientům
až
domů byl tedy nasnadě.
Reflexologická
deska
vypadá na první pohled
jako
vrstva
obyčejných
kamínků,
nepravidelně
rozházených po desce. V
designu
z
přírodních
materiálů
se
ovšem
skrývají opravdu bohaté
léčebné účinky.
Princip reflexologické desky
vypadá jednoduše, ale není
tomu tak. Kameny musí
být nastaveny tak, aby
tlaková stimulace chodidel
byla účinná a příjemná, musí být připevněna k podložce a
podložka sama musí být dostatečně pružná a odolná. Má
myšlenka reflexologické desky byla sama o sobě odvážná –
zvláště pokud jsem brala v úvahu vrozený skepticismus
českého spotřebitele. Ale jak už to tak bývá, pouze ty
nejsilnější povahy vstoupí z fáze hospodských úvah přes
plánování výroby a investic až k výrobě a distribuci. Důležité
bylo, že jsem ve svůj vlastní nápad věřila.
Od začátku bylo jasné, že chci dělat věci, kterou budou nejen
funkční, ale také se budou klientem líbit. Spojení zdravotní
pomůcky a standardní součásti interiéru byl tedy ideální
volbou.
Když si poprvé stoupnete na desku, rozvine se chemická
reakce a vy něco cítíte, nejste si ale jistí tím, co to vlastně je.
Většina lidí si neumí představit, jak by takové postávání na
kamenech například při ranním čištění zubů mohlo pomoct.
Prostřednictvím nohou však získáváme informace, jelikož noha
obsahuje nervové zakončení, kterými vnímáme stabilitu a

dotyk. Tyto nervová vlákna jsou spojená s celým tělem a jejich
stimulací můžeme ovlivnit žaludek, ledviny, srdce – prakticky
cokoliv. Působením tlaku kamenů na pokožku dochází k
stimulaci nejen nervového systému, ale i k aktivaci vylučování
všeho, co organismus nepotřebuje. Přešlapováním na desce se
aktivuje krevní oběh, což vede k jeho normalizaci a celkovému
oživení resp. otužování a tím ke zvýšené odolnosti organismu.
Stimulací citlivých bodů na chodidle dochází k aktivnímu
překrvení se zrychleným průtokem krve, zrychlenou výměnou
látkovou, zrychleným vstřebáváním nejrůznějších zánětlivých
výpotků s účinkem proti bolestivým. Do chodidel směřují
nervová zakončení doslova a do písmene všech orgánů v
lidském těle. Vhodnou aplikací desky je tedy možno ovlivnit
prakticky cokoliv – pomáhá používání desky nejen při
poruchách klenby a bolesti nohou nebo páteře, ale pomáhá též
při bolestech hlavy, bronchitidě, syndromu chladných nohou.
Je také vhodná pro děti s funkční poruchou nohou, vadným
držením těla. Vede také k uvolnění a regeneraci kloubů celého
těla.
Mou desku dnes naleznete v lázních, wellnes zařízeních,
spolupracuji s mnoha doktory, ale především je deska ozdobou
a praktickou součástí mnoha domácností.
Projektu Asistenční centrum pro podporu podnikání žen mi
přinesl mnoho nových a cenných informací a byl pro mě
nevyčerpatelnou inspirací. Dnes už vím, že jsou zde odborníci i
přátelé, na které se mohu obrátit nejen v hezkých, ale
především v těžkých chvílích, které provází každé podnikání.
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