ÉLETMÓD

A DVTK gólkirálya is SENSOLITE-ot használ
A hét éve Magyarországon élő, kameruni származású kiváló játékos George
Menougong fél évvel ezelőtt kereste fel először a miskolci Sensolite Gyógycentrumot.
A napokban találkoztunk vele a megnyugtató és szinte azonnal mosolyra hangoló
Gyógycentrumban, ahol szóba került a sport
és az egészség.

– Minden sportolónak rémálma a sérülés, amely derékba törheti karrierjét. Nálad előfordult ilyesmi amióta focizol?
– Régóta rúgom már a bőrt, kisgyermekkoromtól kezdve rajongok a fociért. Több szempontból is szerencsés vagyok: egyrészt
mert a munkám a szenvedélyem, másrészt eddig nagyon súlyos
sérülésem nem volt.
– De azért a pályán adódnak keményebb helyzetek...
– Legtöbbször nem szándékosság miatt történik baj, sokkal inkább tekintem a sport velejárójának. Én is sérültem már, a legkomolyabb egy öt évvel ezelőtti keresztszalag-szakadás volt,
amelyet egy úgynevezett hármas műtéttel (külső és belső szalag,
valamint porc) hoztak helyre. Ebből bő egy hónap alatt épültem
fel, amit a sebész szakértelmének is köszönhettem.
– A sportsérüléseidnél milyen gyógymódokat próbáltál már ki?
– A kérdés inkább úgy helyes, hogy mit nem próbáltam még
ki?! Viccet félretéve a legkülönbözőbb masszázsoktól kezdve,
a mágnes terápián át, a lézeres, ultrahangos vagy lökéshullámkezelésen keresztül a krémekig mindent. Számomra eddig a
Sensolite bizonyult a leghatékonyabbnak.
– Milyen panaszok miatt kezdted el a polarizáltfény-terápiát?
– Októberben jöttem először, akkor több problémám is volt:
izomhúzódás, derékfájdalom, bokarándulás és szalaghúzódás,
de a fényágy hamar helyre hozta az egészségemet. Előfordult,
hogy olyan komolyan meghúzódott az izmom, hogy már edzeni
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sem tudtam. Az igazi
meglepetés a sérülést
követő harmadik kezelés után ért, mert
már pályára léphettem és játszhattam a
meccsen. De nem kell
nekem ahhoz sérülés,
hogy a Sensolite-ba
járjak! Szerintem a regenerálódás is nagyon fontos minden
sportolónak. Különösen, ha egy kemény meccsen vagyunk túl.
Emlékszem, valamelyik mérkőzés után fáradtan, fázva, teljesen
kimerülten jöttem a kezelésre, de a fényágyban töltött 20 perc
alatt felfrissültem, sokkal komfortosabban éreztem magam,
ﬁttebb lettem és másnap sem éreztem a mérkőzések utáni
megszokott fáradtságot.
– Ha sérülés alkalmával veszed igénybe a kezelést, mikor érzed
a Sensolite hatását?
– Ezt lehetetlen megmondani. A gyógyulásom üteme a sérüléstől is függ, de egy dologban biztos vagyok, a megszokottnál
mindig sokkal gyorsabban épülök fel.
– A teljesítményedben érzel változást a kezelések hatására?
– Ha rendszeresen járok kezelésre, a meccsek közben gyakorlatilag nem fáradok el, és legyen akármilyen pörgős is a játék, fejben
mindig ott vagyok!
– Szíved szerint kinek ajánlanád a polarizáltfény-terápiát?
– Alapból mindenkinek, ezen belül pedig sportolóknak, sportágtól
függetlenül. Eddig még nem találkoztam olyan sportolóval, akinek
ne lett volna fontos, hogy a sérüléséből a lehető leghamarabb felépüljön, és a legjobb teljesítményre legyen képes.
– Mit gondolsz a gyógycentrumról, mint szolgáltatásról?
– Nagyon elégedett vagyok a szolgáltatással, hiszen segítségével gyorsan, fájdalommentesen épülök fel. Nem kell erőlködnöm,
csupán befekszem egy 20 perces, pihentető kezelésre, közben
kellemes, lazító zenét hallgathatok. Nem csoda, hogy bármikor
szívesen jövök. Abban is biztos vagyok, hogy ez a legjobb kezelés, amit valaha is igénybe vettem!
Dávid Ildikó
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