
ÚNAVA A ŠPATNÁ NÁLADA

Druhy vyšetření a zobrazení výsledků
Přístroj vyhodnocuje dynamickou souhru všech regulačních 
systémů v těle, především autonomního nervového systému, 
který je koordinátorem veškeré biologické aktivity v 
organismu a bilanci jeho dvou hlavních větví sympatiku a 
parasympatiku. Dále vyhodnocuje neurohormonální systém, 
katabolickou a anabolickou rovnováhu, psychoemocionální 
stav, spektrum rytmů nervového systému, biologický věk, 
cirkadiánní rytmy, indexy celostní medicíny (čakry, meridiány, 
pentagram pěti prvků) a další.

MUDr. Marie Lukášová
www.spoluzdrave.cz 

Poradím cílené a konkrétní řešení 
vašeho zdravotního problému 

rychle a efektivně
včetně stravy, pohybových aktivit a doplňků stravy

Cena vyšetření a poradenství (cca 60min) – 600 Kč
                                   Pro členy ČASPV - jen 450 Kč

 tel.:  602 972 830

e-mail: lukasova@spoluzdrave.cz

Heart Vision

Marie LukášováMUDr. 

Přístroj Heart Vision na měření funkčního stavu organismu, 
který funguje na principu pokrokové analýzy variability 
srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability).

Spolu zdravě
Péče o Vaše zdravíMUDr.

    Marie Lukášová

MUDr. Marie Lukášová

 tel.:  602 972 830

e-mail: lukasova@spoluzdrave.cz

Konzultace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a 
nenahrazují lékařské vyšetření. Probíhají dle dohody na 

Praze 5 – Smíchov nebo v Praze 13 – Velká Ohrada 
(sídlo ČASPV)

(terapeutka – zdravý životní styl a zdravé hubnutí, detoxikace, 
expert v oblasti doplňků stravy, cvičitelka ZdrTV) www.spoluzdrave.cz 

Dlouhodobá únava, bolesti kloubů, problémy s trávením, 
poruchy spánku - to jsou obtíže, které známe každý. Není to 
na doktora, ale dlouhodobě mají vliv nejen na naši náladu, 
ale na každodenní život.

PŘIPOMÍNÁ VÁM TO NĚCO?

Pokud tento stav trvá déle než měsíc, děláme nějakou 
chybu: tělo špatně zpracovává potravu, je v chronickém 
stresovém nastavení, nebo nemá dostatek živin.

Nabízím vyšetření funkčního stavu organismu metodou 
Heart Vision, která funguje na principu variability srdečního 
rytmu (HRV – Heart Rate Variability, jednoduché EKG).

Přístroj vyhodnocuje „energetiku“ těla na podkladě aktuální 
funkce autonomního nervového systému a soulad všech 
regulačních systémů. 
     Zjistíme např. zatížení stresem, biologický věk, 
rovnováhu příjmu a výdeje energie, denní  biorytmy, index 
celostní medicíny (ajurvéda, TČM) aj.

Pokud cítíte, že je potřeba něco ve vašem životě změnit, 
podívejte se na www.spoluzdrave.cz nebo mě kontaktujte
na tel. 602 972 830
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