
Brazgotine lahko imajo velik vpliv na 

naše težave. Povzročajo lahko:  

• zmanjšano gibljivost sklepov 

• omejitve v fasciji  

• omejen pretok krvi in limfe  

• oslabelost mišične moči  

• zmanjšan energetski pretok  

Velikokrat so neprijetne na dotik 
in pogled. Lahko pa nas celo 
vznemirijo že ob sami misli na 
dogodek, ki jih je povzročil.  

IMAMO REŠITEV ZA TO...

KAJ NAM LAHKO POVZROČAJO?

M CL O U G H L I N  S CA R  T I S S U E  R E L E A S E ®

MSTR® je inovativna, neboleča, manualna metoda za obravnavo brazgotin.  
Uporabljamo nežen pritisk s prsti, da se sprostijo omejitve, ki jih povzroča brazgotina.  

Terapija je vedno izvedena v toleranci klienta. Ne uporabljamo bolečim prijemov.  

Prometna nesreča 19-letnice. Ob trku s 120 km/h jo 
je močno zadržal varnostni pas. Ni bilo vidne 
brazgotine, vendar je bil občutek na levi strani 
trebuha drugačen. Zategovalo jo je ob raztezanju, 
teku, hoji na daljše razdalje in občasno ob telovadbi. 
Med obravnavo je čutila mravljince ob dotiku 
vlaknastega tkiva. Teden dni po terapiji je postalo 
tkivo mehko in je ne vleče več med aktivnostmi. 

67 letni moški, 3 leta po trojnem by-passu, z 
brazgotino na prsnem košu. Brazgotine je imel tudi 
po nogah zaradi odstranitve ven. Po eni MSTR® 
obravnavi prsnega koša lahko ponovno iztegne roke 
nazaj in dviguje uteži, brazgotina pa je veliko manj 
opazna. Po obravnavi na nogah je sposoben preteči 
daljšo razdaljo na tekalnem traku. 

Tudi za plantarni fasciitis! 

TERAPIJA JE PRIMERNA ZA: 
Brazgotine po vseh vrstah klasičnih ali 
laparoskopskih operacijah, kot so: 

• carski rez, odstranitev slepiča ... 
• operacija kolena, kolka ali drugih 

sklepov 
• mastektomija, histerektomija 

Brazgotine, pridobljene po: 
• poškodbah  
• opeklinah  
• mišičnih ali fascialnih raztrganinah ...

VSAKDANJE ZGODBE:  
50-letna gospa je imela veliko brazgotin po 
operacijah prsnih in ledvenih vretenc, operaciji na 
pljučih in po carskem rezu. “Imela sem grozne 
bolečine, danes pa me nobena od teh brazgotin ne 
boli več. Stanje je 1000% boljše kot pred letom dni”.  


