
                                              

Η μέθοδος Fluid Articular Release αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο χειροθεραπείας για την αξιολόγηση και 

θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος βασισμένη στην οστεοπαθητική φιλοσοφία και πρακτική. Σε αυτό 

το σεμινάριο, θα διδαχθείτε πως να απελευθερώνετε τις δυσλειτουργικές αρθρώσεις μέσω της 

κινητοποίησης του αρθρικού τους υγρού. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να μάθετε πως να απελευθερώνετε 

με απόλυτη ασφάλεια τις αρθρώσεις όλου του σώματος με αυτήν την ήπια αλλά πολύ αποτελεσματική 

μέθοδο. 

Ύλη σεμιναρίου: Η εφαρμογή της μεθόδου θα γίνει στις περιφερικές αρθρώσεις του άνω άκρου (από την 

κλείδα και την ακρωμιοκλειδική άρθρωση έως τις αρθρώσεις της άκρας χείρας, συμπεριλαμβανομένων και 

εμβρυολογικών δομών!), στους δύο τύπους των αρθρώσεων του θωρακικού κλωβού, το στέρνο και 

εμβρυολογικές δομές και στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, Ιερό οστό και 

κόκκυγας - μεσοσπονδύλιες, ζυγοαποφυσιακές και εμβρυολογικές αρθρώσεις). 

Αφορά στην εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές απελευθέρωσης μεσοκυττάριου υγρού με 

εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως το οίδημα, η περιτονία, μυς, και προβλήματα του δέρματος (π.χ. ακμή, 

ουλές, οιδήματα).  Επίσης, θα παρουσιαστούν ενδο-οστικές τεχνικές! 

Κόστος Σεμιναρίου: 450 ευρώ με έγκαιρη εγγραφή έως τις 20/05/2019 (έκπτωση 10%) ή 500 ευρώ με 

εγγραφή μετά τις 20/05/2019. 

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Parthenon (Μακρή 6, Κουκάκι), Αθήνα. 

https://www.airotel.gr/el/Parthenon-Hotel-795.htm  

Εγγραφή στο σεμινάριο: Η εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη προκαταβολή προκειμένου η εκάστοτε συμμετοχή να είναι έγκυρη και οριστική στον 

παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: 

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR29 0172 7650 0057 6508 5950 945 

Δικαιούχος: Ιωάννης Ιωαν. Γουβεράκης 

Προκαταβολή σεμιναρίου: Η προκαταβολή για το FAR-U ορίζεται στα 200 ευρώ. Σε περίπτωση 

ακύρωσης του σεμιναρίου λόγω υπαιτιότητας του Holistic Physio Courses ή του Chikly Health Institute η 

προκαταβολή επιστρέφεται άμεσα στους συμμετέχοντες. Αυτή είναι και η μοναδική περίπτωση επιστροφής 

της προκαταβολής. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά 

Διοργάνωση -Στοιχεία επικοινωνίας: Ιωάννης Γουβεράκης DO, PT, MSc 

Τηλ.: 28210 51797, Κιν.: 6974 641282 

Email: holisticphysiocourses@gmail.com 

Facebook: Holistic Physio Courses 

https://www.airotel.gr/el/Parthenon-Hotel-795.htm

