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Helseklinikken MalouMalou
tilbyder firmaaftaler
Massage, kostvejledning og øreakupunktur

En firmaaftale indeholder en aftale med mig om behandlinger som massage, kostvejledning og
øreakupunktur til virksomheder/kommuner/organisationer og klubber.
Denne ordning kan have stor betydning for medarbejderne og firmaet fordi det:
»» kan nedbringe antallet af sygedage
»» forebygge arbejdsskader
»» giver et større engagement hos den enkelte
»» giver energi til kroppen og hjernen og dermed forbedrer effektiviteten
»» nedsætter stress
»» forbedrer arbejdsmiljøet
»» giver glade medarbejdere
Massage er effektiv og afhjælper blandt andet:
»» spændinger i nakken, skulder eller lænden
»» musearm/tennisalbue
»» hovedpine
»» skuldersmerter
»» stress
Kostvejledning er effektiv for en ny livsstil, et godt helbred og kan afhjælpe/lindre:
»» livsstilsygdomme
»» allergi
»» fordøjelsesproblemer
»» smerter i led/muskler
»» immunforsvaret
»» stress
»» træthed
»» vægtproblemer
Der skal udfyldes et spørgeskema for, at jeg kan tilrettelægge en individuel kostplan, som lige netop er til den
enkelte. Der kan evt. også være forslag til et tilskud af vitaminer/mineraler og urter, for at støtte op om de mangler
der kunne være og for at styrke kroppen til at komme i balance igen.
Både massage og kostvejledning i en kombineret behandling kan give stor effekt for den enkelte, i form af mere
energi, færre sygedage, større overskud, og en god forebyggelse til at holde kroppen sund og rask.
Øreakupunktur er effektiv og afhjælper blandt andet:
»» Smerter/spændinger
»» Stress
Denne behandlingsform kan være effektiv at kombinerer med massage for at afhjælpe på smerterne og dermed
opnå en hurtigere bedring. På stress og psykisk ubalance giver det mere ro i kroppen, hjælper til med at
stresshormonerne i blodet falder og dermed mulighed for at sove bedre, bedre koncentration og mere overskud.
Kontakt mig så vi kan få en snak om prisen og hvilken mulighed jeg har, for at imødekomme lige netop Jeres
ønsker for behandlinger.
Med venlig hilsen
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Birkevang 10, Brejning
7080 Børkop
www.helseklinikkenmalou.dk
helseklinikkenmalou@gmail.com eller 60 13 92 09

