Hei kollega,
Tervetuloa tutustumaan rekisteröityyn Method Pisara® -terveyskonseptiin.
Menetelmämme tavoitteena on auttaa kauneus- ja terveysalan ammattilaisia tukemaan
asiakkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti solutasolta asti.

● Oletko funktionaaliseen lääketieteeseen perehtynyt lääkäri, sairaanhoitaja, hieroja,
kosmetologi tai jonkin muun alan terapeutti?
● Etsitkö tapoja auttaa asiakkaitasi kokonaisvaltaisemmin?
● Oletko kiinnostunut funktionaalisesta lääketieteestä ja sen lähestymistavasta ihmiseen?
● Haluatko aidosti auttaa asiakkaitasi kehittymään ja saavuttamaan pysyviä tuloksia?

Jos vastasit ainakin kahteen kysymykseen kyllä – Method Pisara® voi olla ratkaisu syventää
palvelutarjontaasi ja omaa osaamistasi.
Seuraavilla sivuilla pääset syventymään yli kymmenen vuoden mittaisen kehitystyöni hedelmiin.
Jos ja kun sinulle herää kysymyksiä, otathan meihin rohkeasti yhteyttä.

Voi hyvin,
Teresa Sepponen
Method Pisara® -terveyskonseptin kehittäjä
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Method Pisara® lyhyesti
Method Pisara® -palvelukonsepti perustuu uuteen epigenetiikan tieteenalaan, joka todistaa että
ajatuksesi vaikuttavat kehosi toimintaan ja terveyteen. Mahdollistamme hoitojemme kautta
epigenetiikan toteutumisen, eli muutoksen kehossa. Emme ole pelkkää teoriaa – vaan uuden
tieteenalan ruumiillistuma.
Method Pisara on globaalisti uniikki palvelukonsepti, jonka taustalla on perusteellinen kehitystyö.
Olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme todistettavasti tuloksellisesti. Perustaja Teresa
Sepponen on kehittänyt funktionaaliseen lääketieteeseen pohjautuvaa menetelmää yli 10 vuotta
ja Method Pisara® -hoitoja on tarjottu vuodesta 2014 alkaen.
Hoitovalikoimaamme sisältyy muun muassa terveysvalmennusta, ihoterapiaa, selluliittiterapiaa,
lymfa- sekä faskiahoitoja. Suosittelemme yksittäisten hoitojen sijasta lähtökohtaisesti
asiakkaillemme yksilöllisen hoitopolun laatimista, jonka askelin pidetään huolta siitä, että asiakas
saavuttaa pysyviä tuloksia. Hoidoissamme huomioidaan fyysisen hyvinvoinnin lisäksi aina myös
henkinen hyvinvointi.

Method Pisara® -palvelukonseptin keskeiset arvot
Method Pisara -konseptissa toteutetaan kunnioituksen kulttuuria toiminnan jokaisella osaalueella: kunnioitamme luontoa käyttämällä mahdollisimman ekologisia tuotteita, huomioimme
kehon, joka ymmärtää vain puhdasta ravintoa sekä kunnioitamme toisiamme ”kaikki voittavat” –
periaatteella.
Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yhtenäisten toimintatapojen kunnioittaminen on meille
ensiarvoisen tärkeää. Arvomaailmamme keskiössä ovat avoimuus ja rehellisyys, aito
asiakaslähtöisyys sekä laadukkuus.

Avoimuus ja rehellisyys
“Elän niin kuin opetan” on tavoite jokaisen yrittäjän ja konseptissa toimivan terapeutin kanssa.
Konseptin terapeuttina ja yrittäjänä toimiminen vaatii mielenkiintoa omaa terveyttä kohtaan.
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Sillä omat vahvat ristiriidat

opetettavien asioiden kanssa

paljastuvat asiakkaalle – on terapeutin oltava valmis tarvittaessa elämäntapamuutokseen.

Aito asiakaslähtöisyys
Terapeutteina kunnioitamme asiakkaan fysiologista kokonaisuutta, ja rakennamme henkilökohtaisen hoitosuunnitelman aina fysiologisten tarpeiden sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Method Pisara® -terapeutin tulee haluta asiakkailleen vahvoja ja kestäviä muutoksia. Jokaista
asiakasta lähestytään yksilönä ja toteutus tehdään suunnittelusta alkaen soluja kuunnellen.
Asiakkaan terveydentilaan perehdytään kokonaisvaltaisesti, joten terapeutin tulee olla
motivoitunut tunnistamaan asiakkaan tuloksiin vaikuttavia tekijöitä.
Jokainen asiakas täyttää ensimmäisellä käyntikerrallaan terveystietokaavakkeen, josta terapeutti
saa oleelliset tiedot siitä mitä asiakkaan keho tarvitsee. Terapeutti ottaa vastuun asiakaskohtaisen
suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta yhdessä tiimin kanssa. Lisäksi jokainen terapeutti saa
tarvittaessa kokeneemman terapeutin tukea omaan oppimisprosessiinsa.
Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja etenemme muutosten suhteen aina sillä vauhdilla, mihin
asiakas on valmis. Huomioimme solutasolla jokaisen kehon mahdollisuudet ja valmiudet.

Laadukkuus
Jokaisella konseptin klinikalla tarjotaan asiakkaille laadukasta hoitoa. Palvelulupaus on vahva ja se
vaatii jokaiselta terapeutilta sitoutumista konseptin protokollaan niin alkukartoituksen, asiakkaan
kuuntelemisen, että tehtyjen hoitojen suhteen.
Tavoitamme asiakkaan pysyvät tulokset yhtenevän ja menetelmää noudattavan hoitoprotokollan
kautta. Hoitojen kokonaisuudet ovat syntyneet pitkän kokemuksen saattelemana.
Lisäksi terapeutin oma laadukas käsiala on yksi oleellinen osa tuloksia: pelkästään vahvat laitteet
eivät riitä tulosten saavuttamiseen.
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Method Pisara® -yrittäjyys
Method Pisara -yrittäjänä saat käyttöoikeuden rekisteröityyn Method Pisara® palvelukokonaisuuteen, ja klinikkasi on osa virallista franchising -verkostoamme.
Method Pisara -klinikan johtaminen ja terapeuttina työskenteleminen vaatii sekä yrittäjyyttä,
vastuuta että sisäänrakennettua halua auttaa asiakkaita tuloksellisemmin. Yrittäjä ottaa täyden
vastuun oman klinikkansa liiketoiminnasta.
Jokainen yrittäjä koulutetaan portaittain perustasolta kohti syventäviä opintoja ja palveluita, ja
uutta yrittäjää tuetaan henkilökohtaisesti oppimisjakson ajan. Ketjun edustaja vastaa
laaduntarkkailusta ja riittävästä tuesta niin hoitojen tekemisessä kuin hoitopolkujen suunnittelussa.
Yrittäjä ei jää koskaan yksin, ja voi luottaa riittävään tukeen niin koulutuksessa, kokemuksen
keräämisessä, että omassa muutoksessaan.
Yhdessä tekemisen etuna on myös yhteisen kansallisen markkinoinnin tekeminen, mikä
toteutetaan konseptin puolesta. Klinikalle luodaan oma alasivu methodpisara.com -sivustolle,
sisältöä klinikoilta ja konseptista jaetaan Method Pisaran sosiaalisen median kanavissa (Facebook,
Instagram, YouTube ja Linkedin). Näin yrittäjä voi keskittyä ydintekemiseensä ilman huolta
markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteistä. Samalla yrittäjä saa jatkuvasti enemmän tunnettuutta
saavuttavan palvelukonseptin täyden käyttöoikeuden sekä edellä mainitun konseptin perustajan
täyden tuen.
Jokainen yrittäjä on vastuussa oman palvelunsa paikallisesta markkinoinnista, mutta uuden klinikan
lanseerauksen yhteydessä toivotaan vähintään kahden minimissään ¼ -kokoisen paikallislehtiilmoituksen laatimista joihin konsepti tuottaa mainosmateriaalin.

Yrittäjyyden käytännöt
Method Pisara -yrittäjyys on sijoitus sinun tulevaisuuteesi. Haluamme löytää joukkoomme
sitoutuneita yrittäjiä ja terapeutteja, joilla on aito kiinnostus asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseen
pitkällä aikajänteellä.
Lähestymistapamme on hyvin konsultatiivinen ja käytännönläheinen, joten avoin vuorovaikutus
asiakkaiden kanssa on tekemisemme ytimessä.

4

www.methodpisara.com

Method Pisara -yrittäjä on hoitoalan tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on kiinnostunut
funktionaalisesta lääketieteestä ja terveyskäsityksestä. Terapeuteiltamme vaaditaan kiinnostusta
kehon fysiologiaan ja solutason toimintaan. Method Pisara -terapeutti ymmärtää kehon ja mielen
yhteyden, ja haluaa pysyviä muutoksia asiakkaiden terveyteen, mielen vahvuuteen sekä
kauneuteen.
Method Pisara -terapeutti ymmärtää, että todelliset muutokset hyvinvointiin tapahtuvat
korjaamalla juurisyyt – ei korjaamalla oireita.

Hakuprosessi
Voit hakea Method Pisara -yrittäjäksi ottamalla yhteyttä meihin verkkosivujemme kautta sekä
tämän oppaan viimeiseltä sivulta löytyvien yhteystietojen kautta. Potentiaalisella yrittäjällä on
oltava terveys-, kauneus- tai hyvinvointialan perustutkinto. Muu kouluttaminen hoidetaan
konseptin kautta.
Teemme alkukartoituksen yhteydenoton perusteella ja olemme yhteydessä jokaiseen kandidaattiin
puhelimitse.
Olemme myös Suomen Franchising Yhdistyksen ehdokasjäsen, joten löydät lisätietoa myös
franchising.fi -verkkosivun kautta.

Koulutus
Jokaisen Method Pisara -terapeutin peruskoulutus kestää noin kuukauden, jonka jälkeen hänellä
on oikeus toimia hoitotyössä koulutuksessa olevana terapeuttina. Koulutuksessa oleva terapeutti
on yleensä valmis aloittamaan työskentelyn noin kolmessa kuukaudessa, ja terapeuttien osaamista
päivitetään jatkuvasti konseptin toimesta junior-terapeutista senior-tasolle saakka.
Koulutuksessa oleva terapeutti toteuttaa itsenäisesti hoitoja ja laatii asiakkaille hoitopolkuja
senior-terapeutin tukemana. Yleensä aloittava terapeutti tarvitsee vanhemman terapeutin tukea
säännöllisesti ensimmäisen puolen vuoden ajan. Vuoden jälkeen itsenäisempi toiminta
mahdollistuu yksilöstä riippuen, ja tällöin senior-terapeutilta saa yhä tukea tarvittaessa
hoitopolkujen suunnitteluun.
Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti Helsingin klinikan tiloissa.
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Koulutuksemme mahdollistaa syvällisen ymmärryksen saavuttamisen muun muassa kehon
solutason toiminnasta, solumuistin merkityksestä fysiologiaan sekä keho-mieli –kokonaisuuden
merkityksestä fysiologiaan. “Kaikki vaikuttaa kaikkeen” sanonnasta tulee todellista koulutuksemme
kautta.
Konseptilla on käytössä koulutustasoseuranta. Jokaisella koulutustasolla on omat vaatimuksensa ja
vastuunsa. Jatkokoulutuksiin osallistumista edellytetään kaikilta terapeuteilta, ja Helsingin klinikka
on aina avoin terapeuteille lisäkouluttautumista varten.
Senior-tason terapeutti voi jatkossa toimia myös muiden klinikoiden terapeuttina sovitusti ja hän
voi osallistua uusien terapeuttien kouluttamiseen.

Perustamismaksut
Suomessa liiketoiminnan perustamismaksu on ketjussamme kokonaisuudessaan 40 000 euroa,
mikä koostuu koulutusmaksusta (30 000€) sekä liittymismaksusta (10 000€).
Koulutusmaksuun sisältyy kahden terapeutin koulutus avattavaan klinikkaan.
Yrittäjän tulee rahoitustarpeita kartoittaessa huomioida myös laitehankinnat ja muut klinikan
toiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Ketjun yhteistyömaksu on 15% liikevaihdosta.
Franchise-yrittäjän arvioitu liikevaihto on ensimmäisen vuoden osalta 100 000 euroa. Klinikkatyöskentelyssä yksi terapeutti saavuttaa arviolta 800 euroa liikevaihtoa päivässä normaaleilla
työtunneilla, ja jokaisen klinikan toiminta aloitetaan kahdella terapeutilla.
Sopimushintaan sisältyvät koulutukset, henkilökohtainen tuki, konsultointi sekä vastuun ottaminen
toiminnan aluksi hoitopolkujen seurannasta. Peruskoulutus tapahtuu Helsingin klinikalla sovittuna
ajankohtana.
Ensimmäisen franchise-sopimuksen kesto on 3-5 vuotta, ja jatkosopimuksen kesto on kolme
vuotta kerrallaan.
Kysy ulkomaille perustettavien klinikoiden hinnoittelusta meiltä lisätietoa sähköpostilla tai
puhelimitse.
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Esimerkkejä Method Pisara® -hoidoista
Method Pisara® -hoidoilla saavutetaan ylläpidettäviä tuloksia selluliittikertymiin ja muihin
esteettisiin ongelmiin, joita usein korjataan plastiikkakirurgialla. Löydät yksityiskohtaiset kuvaukset
kaikista hoidoistamme verkkosivuiltamme, ja kerromme hoidoistamme mielellämme lisää myös
henkilökohtaisesti.

Esimerkkejä kehittämistämme hoitokokonaisuuksista:

Method Pisara® -selluliittiterapia
Method Pisara® -selluliittiterapiassa poistetaan ja tyhjennetään vartalon alueen selluliitti- ja
rasvakertymiä, kiinteytetään veltostunutta ihoa ja sidekudosta sekä hoidetaan tai kohotetaan
lihaksia.
Selluliittiterapiasarjoissa selvitetään myös tilanteeseen johtaneet syyt, ja pyritään korjaamaan
nämä häiriötekijät.

Method Pisara® -facelift
Facelift-hoitosarja on ei-kirurginen vaihtoehto sekä kohottamaan ja kiinteyttämään kasvoja että
ennaltaehkäisemään ja tasoittamaan ikääntymisestä, elintavoista ja perinnöllisistä tekijöistä
johtuvia muutoksia kasvojen ja kaulan alueella.

Method Pisara® -lihas- ja faskiahuolto
Method Pisara® -lihashuoltopaketeilla hoidetaan sekä kireitä että stimulaatiota vaativia lihaksia,
kiristyneitä lihaskalvoja (faskioita) sähkö-, alipaine- ja infrapunaterapioilla.
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Nykyisten terapeuttien kokemuksia
Elisa, Method Pisara® -terapeutti, Helsinki:
"Arkeni terapeuttina on hyvin etukäteen aikataulutettu ja tarvittaessa myös joustava. Toisinaan
työnmäärä on suurempi, mutta hiljaisempia jaksojakin on. Pystyn hyvin suunnittelemaan omia
lomia etukäteen sekä muut harrasteet työpäivieni yhteyteen.
Työssäni pidän monipuolisuudesta ja aiheesta minkä ympärillä työskentelen. Saan tehdä työtä,
josta olen aidosti kiinnostunut ja sitä kautta pystyn auttamaan myös muita ihmisiä pääsemään
tavoittelemiinsa tuloksiin.
Tärkeimpinä oppeina pidän ihmisen kokonaisuuden ymmärtämistä, se miten kehon ja mielen
yhteys pelaavat, ja esimerkiksi siitä mitä ihon tila kertoo kokonaisuudesta. Olen saanut tärkeät
työkalut fysiologiaa edistäviin asioihin!
Olen kokenut myös itse kehon ja mielen edistymisen ja saanut konseptilta tukea valmennuksilla.
Pystyn tämän myötä myös hyvin samaistumaan asiakkaiden tilanteeseen hoitopolkujen varrella.
Pääsin valmennusten myötä tietyistä oravanpyöristä omaan kehooni liittyvissä asioissa.
Pidän tärkeänä, että pystyn koko ajan kehittymään työssäni."

Siru, Method Pisara® -yrittäjä ja -terapeutti, Kotka:
"Koulutus terapeutiksi oli syväkertausta ihmisen fysiologiasta ja mielen merkityksestä kehon
toimintoihin sekä häiriöihin. Ajatukseni on kirkastunut monen miettimäni diagnoosin kohdalla ja
miksi esimerkiksi aiemmin annettu hoito ei ole tehonnut asiakkaan fyysisiin ongelmiin. Olen myös
oppinut, miten erilaiset stressitekijät vaikuttavat kehoon, aineenvaihduntaan ja sitä kautta myös
ulkonäköön pitkällä aikavälillä.
Asiakkaamme ovat motivoituneita kokonaisvaltaiseen muutokseen kehossaan, käsittäen ulkoisten
ja sisäisten haasteiden korjaamisen. He ovat myös valmiita maksamaan saamistaan hoidoista,
neuvonnasta ja ohjeistuksista. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä ja kiitollisia!
Jokainen päivä on erilainen ja jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on erilainen, on myös hyvä
asia, että hoitovalikoimamme on laaja, se monipuolistaa omaa työnkuvaa huomattavasti."
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Erika, koulutuksessa oleva Method Pisara® -terapeutti, Kotka:
"Arki terapeuttina on vaihtelevaa, mielekästä ja antoisaa. Työssäni parasta on se, että pääsee
hoitamaan asiakasta kokonaisvaltaisesti, pystyy auttamaan asiakasta ja näkee työn tulokset.
Koulutukseni aikana olen päässyt näkemään sen, miten terveyden osalta kaikki vaikuttaa kaikkeen."
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Yhteystiedot
Kiitos kiinnostuksestasi konseptiamme kohtaan!
Heräsikö sinulle kysymyksiä? Otathan meihin yhteyttä, ja voimme jatkaa keskustelua.

Method Pisara
Länsisatamankatu 24
(09) 685 2004
00220 Helsinki
business@methodpisara.com

Tutustu blogiimme täältä:
www.methodpisara.com/blogi

Löydät meidät myös somesta:
www.facebook.com/methodpisara/
www.instagram.com/methodpisara
www.linkedin.com/company/method-pisara
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