SNOEZELEN! Co je to vlastně SNOEZELEN? Tento zvláštní název vznikl v Holandsku,
kde také tato terapie byla objevena a rozšířena dále do světa. Je to propojení dvou
holandských slovíček – „sniffelen“ a „doezelen“, která v překladu znamenají „cítit a
čenichat“ a „zklidnit se a podřimovat“. Obojí platí na 100%! V klasickém konceptu totiž
ještě platí další holandský výraz: „Niets moet, alles mag“, což ve volném překladu
značí: „Nemuset nic, vše je dovoleno“. Slovíčko SNOEZELEN uvedli na svět dva civilní
dobrovolníci v zařízení „Haarendael“ v Haarenu v Holandsku. Oba popisují koncept
SNOEZELEN jako „cíleně volené podráždění smyslů v příjemném prostředí“.

Novinka

Jemná ochranná emulze Trixo-lind

Jemná ochranná emulze s obsahem panthenolu.
Pro namáhanou pokožku.

6-11210 tuba 100ml
6-11211 láhev 500ml

29,85,- (1,49 €)
70,40,- (3,52 €)

VANA PEČOVATELSKÁ KARUSELOVÁ „RELAX“

Novinka

Vana patří do kategorie přístrojů pro koupel
sedícího/ležícího klienta. Lze ji naklopit tak, aby klient
mohl sedět nebo ležet a lze ji i výškově nastavit do
polohy, vyhovující terapeutovi. Nástup je naprosto
bezproblémový a lze ji kombinovat i se zvedákem
HEKTOR se sedačkou nebo některými vakovými zvedáky.
Plnění a provoz vany naprosto automaticky řízeno z
ovládacího pultu.
Může být hydromasáž, desinfekce je součástí přístroje.
od 269 000,(13 450 €)

Stavebnicové prvky.

Nezbytné pomůcky při hodinách tělesné výchovy. Pomáhají rozvíjet koordinaci
základních pohybů při lezení a šplhání. Vhodnou kombinací prvků je možné upravit
obtížnost sestavy. Bezpečný kontakt se stavebnicí zajišťují použité materiály:
PUR pěny s vysokými hodnotami RE (hmotnost a odpor proti stlačení) a polyetylénové
desky, které jsou natolik měkké aby zabránily úrazu, zároveň však jsou pevné
a poskytují dostatečnou oporu při cvičení. Takže například PUR švédská bedna může
být použita i pro žáky na druhém stupni ZŠ. Materiály splňují normy EN ČSN pro
tělesnou výchovu. Stavebnicové prvky jsou díky nízké hmotnosti dobře ovladatelné
i pro malé děti.

Cenový
tip

Chew Ease

Je vhodný jak pro výcvik
sebeovládání ,tak pro posílení
žvýkacích svalů. Každý Cheease se
skládá ze tří dílů, vyrobených z
bezpečných, netoxických plastů.
7-11767
566,- (28,30 €)

Novinka

www.zdravotni-potreby-atlantis.cz

