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“הגעתי עם כאבים חדים בגב תחתון, והירדמות של רגל אחת אפילו תוך 
כדי הליכה. לא יכולתי לשבת או ללכת ללא כאבים. לאחר שישה טיפולים 
בלבד, יצאתי לטיול רגלי בשביל ישראל כשאני במיטבי ללא כאבים כלל. 

עברו מאז כבר חודשיים ללא כאבים. לא יאומן.“      נ.ו. מושב עגור

“במהלך הטיפול הראשון, הרגשתי שהרבה מהדאגות שלי נעלמות. מיד 
לאחר הטיפול השני, הרגשתי שיפור מיידי, חשתי שאני גבוה יותר, כנראה 

עמוד השדרה שלי התיישר והתרווח. הראש והגוף הרגישו קלים יותר. 
מצב הרוח נהיה בהיר יותר. תודה שי.“      ד"ר הארי, רנטגנולוג, יוון.



טיפולים פרטניים בשיטת אילן לב, בשריגים, ת"א, ירושלים ושדה בקר 

טיפולים בכאבי גב, ברכיים, מפרקים, פיברומיאלגיה ועוד. תוצאות מהירות.

טיפול בשיטת אילן לב נעשית על מיטת טיפולים נוחה, בבגדים ונמשכת כשעה. הטיפול כולל הנעה 
איטית קלה וממוקדת של הגוף, המתאימה לכל מצב גופני ולכל גיל. 

הטיפול מסייע בבעיות של כאבי גב, מפרקים, בהפחתת כאבים, בשיפור סירקולציות בגוף, ועוד.
סדרת טיפולים - משפרת את איכות החיים של המטופל ואת מצב הרוח שלו. 

טיפול בשיטה זו מראה לרוב תוצאות כבר מהטיפול הראשון והגוף מגיב כאילו עשו לו "הפעלה 
מחדש"...

זוהי מתנה נפלאה לכל אדם, לאנשים מבוגרים ולאלה הממעטים בתנועה, לספורטאים, רקדנים, 
לסובלים מכאבי גב, שרירים, או מגבלות בתפקוד, וכן למבקשים רענון הגוף ללא בעיות מיוחדות.

על המטפלת: שי זכאי, מטפלת מוסמכת בשיטת 'אילן לב', צלמת ואמנית אקולוגית, אשר ריפאה 
את כאבי הגב שלה באמצעות השיטה. היא מטפלת בעיקר בשריגים, בעמק האלה, אך ניתן להזמין  

טיפולים גם בירושלים, בת"א ובדרום. מחירים נוחים.

 “הכאבים בצוואר ובזרוע הוקלו מיד 
ונעלמו אחרי סדרה קצרה של טיפולים 

מאוד נעימים.“      
אוולין טנא, מעצבת, מושב עגור.

“שי חוללה נס, הגעתי לאחר לידה שישית, 
כאבי גב תחתון, אגן שמאל, וכתף ימין, 
חשד לפיברומיאלגיה, או דלקת פרקים, 

וחוסר יכולת ללכת יותר מצעדים ספורים 
ללא כאב עצום. כבר לאחר הטיפול 
הראשון, חשתי הקלה משמעותית, 

 ובהמשך יכולתי ללכת ללא כאב כלל 
 ועד להיעלמותו. לא היה צורך בניתוח 

או בפיזיותרפיה. לשי ידיים חמות וטובות 
שיודעות את העבודה.“      

תמר, מורה ליוגה, מושב נחושה
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