Testemunhos de jovens
pacientes quiropráticos
“Iniciei os meus contactos com o Centro Quiroprático Nova Vida,
devido ao sofrimento que umas frequentes contracturas provocavam
num filho de 16 anos. … Todo o diálogo era perfeitamente credível, e
os resultados começaram a aparecer com uma rapidez assinalável. O
rapaz começou a sentir-se diferente, deixando de recear a ginástica
que lhe era solicitada em Educação Física. A rigidez/tensão que
sentia a nível muscular, na zona da cervical, foram claramente
atenuadas.
Tenho outro filho, na altura com 20 anos, o qual na sequência de
ter praticado andebol de competição durante alguns anos, também
se queixava de vez em quando de dores nas costas. Em resultado de
algum desequilíbrio muscular, fruto de vários anos de rematar no
andebol. Foi o elemento da família que se seguiu a utilizar os serviços
do Centro Quiroprático. Também com ele as melhoras foram assinaladas, reagindo muito bem aos tratamentos, realçando com frequência o bem-estar que sentia após cada sessão.
Por último, eu, após uma experiência de quase dois anos a assistir
aos tratamentos dos filhos, … decidi também experimentar os
tratamentos quiropráticos. Foi sem surpresa que, após algum tempo,
deixei de sentir as dores iniciais. Já acreditava que seria esse o
caminho e felizmente foi. …” Carlos M.
“Tenho 17 anos. Há cerca de 5 anos atrás descobri que tinha um
grave problema nas minhas costas, uma escoliose, embora nunca
tivesse sentido qualquer dor. … os meus pais ficaram assustadíssimos … fomos a montes de médicos, fisioterapeutas, pedimos
opiniões em tudo e a todos, mas praticamente todos me diziam que o
meu problema não tinha solução ou que tinha de usar um colete para
parar a agravação deste problema, o que ia afetar o meu crescimento; disseram também que a minha única solução seria a operação.
Mas nenhuma destas opções eram favoráveis para mim a 100%.
… Fiz fisioterapia durante 4 anos, mas sem qualquer resultado. Mais
tarde, aos 16 anos, uma conhecida recomendou-me o Centro Quiroprático Nova Vida e decidi começar os tratamentos. Hoje, sei, que
todos estes tratamentos foram os únicos nos quais obtive grandes
resultados, ainda não estou a 100% e provavelmente nem vou estar,
mas na “Nova Vida” eu já obtive mais em meses do que noutro lugar
qualquer em anos.
A quiroprática não só me ajudou como me ensinou muitas outras
coisas bastante úteis ao longo da minha vida. Sem dúvida, era algo
que recomendava a qualquer amigo ou familiar. …” Andreia B.
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