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Packs de salut
1. 3 sessions d’acupuntura
2. 2 sessions d’acupuntura + 1

6. 1 sessió medicina natural

3. 1 sessió de dietètica

7. 3 sessions d’Osteopatia
8. 1 sessió de reflexoteràpia +

sessió de fisioteràpia

(primera visita amb
informe i dieta) + 1 sessió
d’acupuntura + 1 sessió de
fisioteràpia

4. 3 sessions d’osteopatia + 1
sessió de medicina natural

5. 1 sessió de medicina

homeopàtica + 1 sessió
de fisioteràpia + 1 sessió
d’acupuntura

+ 1 de dietètica + 1 de
fisioteràpia

3 sessions de fisioteràpia

9. 3 sessions de fisioteràpia
10. 3 sessions de reflexoteràpia
11. 1 sessió teràpia
craneosacral + 1 sessió de
reflexoteràpia

Packs de psicologia

Packs de coaching

13. 3 sessions de creixement

18. 1 sessió exploratòria de

personal

14. 1 sessió Logopèdia + 1 de
psicologia infantil

15. 3 sessions d’anàlisi i millora
de la relació de parella

16. 3 sessions de psicologia sexologia

17. 3 sessions d’anàlisi de la

personalitat i manera de ser
amb test i informe

coaching + 1 sessió de
coaching + 1 kit d’eines
bàsiques per un procés de
coaching

19. 1 sessió exploratòria de

coaching + 2 sessions de
coaching + 1 kit d’eines
bàsiques per un procés de
coaching

12. 2 sessions de teràpia
craneosacral + 1 de
medicina natural

Val per un pack de salut Psigma
Escriu aqui el nom del val que has escollit

El nou concepte de salut
Serveis de psicologia

Serveis de salut

Psicologia infanto-juvenil,
d’adults i de la vellesa

Medicina general

Psiquiatria
Teràpia de parella i familiar
Creixement personal
Assessorament emocional
Sexologia
Psicologia jurídica
Dol i pèrdues emocionals

Medicina homeopàtica
Medicina natural i Flors de Bach
Acupuntura

A Psigma som un equip de professionals que estem units per la
vocació per les nostres professions, l’esforç, la perseverança, l’eficàcia i el tracte humà. Al nostre centre trobaràs un espai de salut
on podràs cuidar-te i millorar la teva salut del dia a dia. També
t’ajudarem a prevenir futurs problemes físics i emocionals que se’t
podrien presentar. T’oferim el millor diagnòstic, tractament i professionals en les àrees de salut en les quals ens hem especialitzat.

Logopèdia
Dietètica i nutrició
Fisioteràpia i osteopatia
Reflexoteràpia i teràpia
craneosacral

Psicologia del dolor i malalties
cròniques
Coaching

Per a més informació, consulta la nostra pàgina web:
www.psigma.cat

T. 620 756 015
info@psigma.cat
www.psigma.cat
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