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Potenciar a otimização e reabilitação física
FUNDADA EM 1998 E SEDIADA EM LISBOA, A FISIOGASPAR É UMA CLÍNICA PRIVADA RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE PELA SUA DEDICAÇÃO À SAÚDE E BEM-ESTAR. NUM ESPAÇO PENSADO PARA OFERECER CONFORTO E CONFIANÇA, PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS TRABALHAM COM CADA PACIENTE PARA MAXIMIZAR A SUA
CONDIÇÃO FÍSICA E DEVOLVEREM O SEU BEM-ESTAR.

pretenda a recuperação de lesões ou a maximização da condição física, este laboratório premium proporciona um atendimento e tratamento personalizado, “potenciando ao
máximo a reabilitação de cada indivíduo”, como destaca o ortopedista e coordenador
do REACT, António Martins. Para o clínico, a gestão de expetativas torna-se, assim, tão
importante quanto a sinergia entre as várias especialidades, já que permite avaliar a
condição física e perspetivar o tratamento.
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