
SUNDHED & VELVÆRE

AP SUNDHEDSCENTER
Midt på Jægersborg Allé - oven på Prima/SuperBest

Hans Edvard Teglers Vej 7, 2 sal

2920 Charlottenlund

tlf. 39 90 00 31

www.apsund.dk

AP sundhedscenter er et top professionelt træningscenter, 
hvor behandling og træning forenes under samme tag. 

AP SUNDHEDSCENTER 
TOTAL LØSNING PÅ HØJT FAGLIGT NIVEAU

* Tilbuddet gælder for personer uden nuværende medlemskab og forudsætter køb af 2 mdr. 
medlemskab. Tilbuddet gælder indtil 31. januar 2011 og kan ikke kombineres med andre rabat-
ter. Der betales for indmeldelse for begge personer.

  40 dages ”kom godt i gang” Pakke
 - Vi hjælper med at nå målet

  Kvit dine ryggener
  Små eksklusive hold med fokus på den enkelte 

 (bl.a. Pilates, Zumba og Rygtræning)

 Fysioterapeuter på gulvet
 - Vi optimerer din træning                  

  Genoptræning og Personlig Træning             
  Senior hold - Med tilskud fra Kommunen  

VI HJÆLPER MED 
NYTÅRSFORTSÆTTET

Træn 2 personer og betal for 1 i perioden 01.01.2011 til 31.03.2011* 

Spar op til 1300 kr.

Skovshoved Sundhedscenter
Kunsten at tillade wellness i dit liv

VELVÆRE - TERAPI - LUKSUS

Få gang i energien, vær smertefri, og få 

en glad stressfri hverdag. Vi har Spa, massage, 

vitamintjek, detox, og som kinesiolog tester jeg, 

hvad netop du har brug for lige nu.

Ulla Thor-Jensen, DK-Kinesiolog® Reg. Alt. Behandler
Strandvejen 308B, 2930 Klampenborg, tlf. 3990 1959

www.champagnespa.dk

Bernstorffsvej 13A 2900 Hellerup
Tlf. 5050 2377    www. chiangrai.dk

Smertebehandling uden bivirkninger
Massage er ikke bare massage. Vore erfarne massører har stor succes med behandling af bl.a.:

          Smerter efter skader og operationer,

          Spændinger,

          tennisalbue,

          hovedpine,

 

Thaimassage er også et godt supplement til genoptræning

 

Vi garanterer en god oplevelse
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Helle Hein, ernæringstera-
peut, bevægelsespædagog 
og massør, har haft Klinik for 
Individuel Balance i seks år, 
heraf de seneste fi re år på Lil-
le Strandvej 1A i Hellerup.

I klinikken tilbyder hun 
kostvejledning og ernæ-
ringsterapi, sammensætning 
af vitaminer, mineraler, urter, 
olier mv., massage, kropslig 
vejledning og træning/øvel-
ser. Og øreakupunktur.

"Hvis man i det nye år har 
et ønske om vægttab, er det 
oplagt at få nåle i ørerne sam-
tidig med en kostændring", 
forklarer Helle Hein.

"Øreakupunktur efter 
den franske metode er base-
ret på centralnervesystemets 
opbygning og den forbindel-
se, der er mellem øret og ner-
vesystemet. Ubalancer i krop-
pen afspejler sig som refl eks-
zoner på øret. Man bruger 
derfor øret til at behandle på 
– enten med nåle eller forskel-
lige infrarøde frekvenser". 

Ifølge Helle Hein er øre-
akupunktur særlig effektivt 

i forhold til smertetilstande i 
kroppen, afvænning og støt-
te til vægttab, og ofte vil en 
enkelt behandling med nåle 
eller infrarøde frekvenser 
give omgående resultater.

"Jeg har selv haft en peri-
ode med smerter i den ene 
fod og i den forbindelse 

fået behandling med øre-
akupunktur. Det var yderst 
effektivt, og jeg blev derfor 
interesseret i denne form for 
behandling som et supple-
ment til de andre tilbud, jeg 
har i klinikken". 

Læs mere på www.hein-
h2o.dk

Øreakupunktur 
- fra smerte til vægttab

Helle Hein i gang med øreakupunktur.  Foto: Marie Lau

Ofte er en klient blevet scan-
net og undersøgt grundigt på 
hospitalet og har fået beske-
den: ”Du fejler ikke noget”. 

Alligevel er hovedpine, 
koncentrations-besvær, svim-
melhed og træthed et dagligt 
problem.

”Kroppen har en fantastisk 
evne til selv at regenerere og 
rette op på skader. Det er meget 
berigende at kunne hjælpe et 
menneske, der er endt i en fast-

låst situation, og en stor glæde 
at se, når det igen går fremad”, 
siger Birgitte Dath. 

Da Christel Damgaard blev 
påkørt og fik piskesmæld, 
føltes det, som om hun gik i 
en glasboble med konstant 
hovedpine. Hun startede 
behandling hos Birgitte Dath 
få dage efter ulykken, og allere-
de efter første gang forsvandt 
den trykkende fornemmelse 
omkring hovedet. Spændings-
hovedpinen fortog sig de føl-
gende gange, og hun fi k større 
bevægelighed i nakken igen. 

”Jeg kan varmt anbefale 
andre, som har været det sam-
me igennem som mig, at få 
kranio-sakral terapi efter en 
piskesmælds-ulykke. Det giver 
en kæmpe afl astning af nak-
ke og hoved”, siger Christel 
Damgaard.

Fra hoved til hænder
Birgitte Dath er oprindelig far-
maceut og arbejdede med far-
maceutisk udvikling hos Novo 
Nordisk i otte år, før hun valg-
te at skifte karriere. Desuden er 
hun certifi ceret kranio-sakral 
terapeut og har Sundhedssty-
relsens RAB-godkendelse. I sin 
klinik i behandlerhuset Villa 
Vitalis på Ordrupvej beskæf-
tiger hun sig på femte år med 

sundhed og trivsel. 
Det er især kranio-sakral 

terapien, klienterne vil have 
hos Birgitte, og den er veleg-
net til alle aldre. Fra spædbørn 
med kolik og skævt bagho-
ved, større børn med hovedpi-
ne, koncentrationsbesvær og 
ADHD til voksne med migræ-

ne, smerter i nakke, ryg og 
lænd, bækkenløsning, kæbe-
spændinger, tinnitus, svim-
melhed, hormonforstyrrelser 
og søvnproblemer. 

Birgitte udfører også organ-
massage, som er en anden 
effektiv teknik til folk med 
f.eks. mavesmerter, fordøjel-

sesproblemer eller menstrua-
tionsgener. Med teknikken løs-
nes blokeringer omkring orga-
nerne, så de kan fungere bed-
re. Endelig har hun klienter, 
som bestiller tid til bindevævs-
massage af hele kroppen, der 
fjerner spændinger og forøger 
blodgennemstrømningen.

Stress, piskesmæld og hjernerystelse

Birgitte Dath på arbejde i Villa Vitalis på Ordrupvej.

TILSKUD  Dybest set er det ret 
enkelt. Lev sundt, spis 200-
300 gram fed fi sk hver uge og 
ophold dig i solen mellem 5 
og 30 minutter nogle gange 
om ugen i sommerhalvåret. Så 
burde dit behov for D-vitamin 
normalt være dækket, også 
selv om niveauet af D-vitamin 
i blodet er lavere i vintermåne-

derne end om sommeren. 
Når myndighederne så alli-

gevel anbefaler nogle grupper 
i befolkningen at tage et til-
skud af D-vitamin, skyldes det 
enten vores alder eller den livs-
stil, vi har.

Din livsstil kan gøre det 
svært at få D-vitamin. Vi spi-
ser for lidt fed fi sk og fedthol-

dige produkter. Mange går til-
dækkede året rundt, især ind-
vandrer-kvinder. Ældre men-
nesker og personer på pleje-
hjem opholder sig ofte i skyg-
gen eller meget indendørs – og 
også gravide og spædbørn skå-
nes ofte for solens vitaminrige 
stråler. Kroppen har dermed 
svært ved at opbygge et natur-
ligt lager af D-vitamin.

De typiske symptomer på 
D-vitaminmangel er træthed, 
muskelsmerter, tandforfald og 
tegn på deformering af knog-
lerne. Disse symptomer kan 
også være tegn på andre syg-
domme. Så har du mistanke 
om at være berørt af dette, kan 
det være en god idé at gå til din 
praktiserende læge. 

Nogle vælger at supplere 
kosten med et dagligt tilskud 
af et multivitaminpræparat 
fra apoteket. 

Husk din daglige 
dosis af D-vitamin

Fisk er storleverandør 
af D-vitamin.

Kranio-sakral terapeut og massør Birgitte 
Dath har specialiseret sig i at hjælpe folk, 
som det etablerede system har opgivet

Kranio-sakral terapi er i dag 
anerkendt af Sundheds-
styrelsen. Fokus er at rette 
dysfunktion i nervesystemet 
og forbedre væskecirkulation 
omkring hjerne- og rygmarvs-
kanal. Man forbedrer således 
kroppens selvhelbredende 
evne. En helt anden ind-
gangsvinkel end andre 
kropsterapiformer.
Behandlingen er meget blid 
og behagelig. Man kommer 
ned i en dyb afspænding, 
får en særegen ro og mange 
falder faktisk i søvn. Ved lette 
tryk frigøres ryg, nakke og 
kranie for spændinger, så 
kroppen fi nder tilbage til sit 
gamle jeg.

FAKTA

Helle Hein har 
med succes prøvet 
behandlingen på 
egen krop

Gratis nyheder fra  villabyerne.dk
Får du vores nyhedsbrev?


