
Behandling uden nåle til
børn
Japansk akupunktur – helt
uden nåle – virker effektivt for
børn. – Det absolut vigtigste
er, at behandlingen er helt
smertefri for børnene. Der er
ikke involveret nåle eller an-
det, der kan give smerte eller
ubehag. Barnet kan føle sig
tryg og veltilpas både under og
e f t e r  b e h a n d l i n g e n .
I 2013 har vi, her i klinikken,
set rigtigt mange vådligger-
børn. Når de kommer her, har
man i familien ofte prøvet rig-
tigt mange former for behand-
ling - uden effekt. Den japan-
ske akupunktur er blevet popu-
lær netop fordi den virker.
Efter 4-10 behandlinger er bør-
nene tørre.  Det er dejligt at se
børnenes glæde og dejligt at
vide, at vores behandling vir-
ker.

Lades Akupunktur på ga-
derne
Har du set den i gadebilledet
kørende på 4 hjul? Ja, du læste
rigtigt. Marie har nemlig fået
reklamer på bilen – iflg. fagfolk
er det den eneste akupunktør-
bil nord for Limfjorden.

Nyheder til dig
Forskerne finder bevis
En amerikansk forskergruppe
har fundet bevis for, at aku-
punktur hjælper mod kroniske
smerter. Forskerne har lavet
en stor metaanalyse af 29
undersøgelser af akupunktu-
rens gavnlige virkning. Det
skriver MedPageToday iføl-
ge Videnskab.dk.
Ifølge artiklens forfattere har
akupunktur en mere lindrende
effekt på flere typer kronisk
smerter end både placebo-
akupunktur og traditionel be-
handling.

Når akupunktøren holder
fri
Marie er ikke kun i klinikken.
Når hun holder fri, slapper
hun af sammen med familien.
I år blev det til en ganske sær-
lig ferie. Hun fik lejlighed til at
gense Grønland – her, hvor
hun for mange år siden arbej-
dede som sygeplejerske. På
turen blev det ikke kun til gen-
syn med den fantastiske na-
tur, men også til møde med
mange gamle venner. Og na-
turligvis til en tur med hunde-
slæden over isen.
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Akupunktur er populært
Akupunktur er, efter massa-
ge, den mest brugte alter-
native behandlingsform
blandt danskerne. Meget
tyder på, at vi danskere ikke
lider af nåleskræk – i hvert
fald har hver fjerde af os
prøvet akupunktur, og tallet
stiger, viser en undersøgel-
se lavet af Statens Institut
for Folkesundhed.
Det er ikke kun de alminde-
lige lidelser, der behandles.
Det bliver mere og mere
populært at få akupunktur
som supplerende behand-
ling i forbindelse med gravi-
ditet, fødsler og lettere
smerter. Hos Lades Aku-
punktur behandler vi en del
kvinder, der ønsker at blive
gravide. Igennem gravidite-
ten kommer de for at sikrer
velvære og har den gravide
lettere smerter i forbindel-
se med sin graviditet, klarer
vi også det.

Tak for endnu et godt år

2013 har igen været et godt år
for Lades Akupunktur. Vi har
været så heldige at udvide
vores kundekreds betydeligt.
Det er vi meget glade for.
Heldigvis er rigtigt mange af
dem, der kommer hos os,
personer der har fulgt os i flere
år. Det siger noget om, at vi gør
det rigtige. Vi kan også se, at
tilfredsheden med de ydelser,
vi leverer, er i top.

Som alle foregående år, har vi
gjort en del for at være de
bedste på vores felt. Gennem
uddannelse og netværk sikrer
vi, at vi aldrig går i stå, men
hele tiden har fokus på at blive
bedre til det, vi gør.

Mange tak til kunder,
samarbejdspartnere og venner
af huset. Allerede nu ser vi
frem til at gøre vores bedste
for jer, der kommer i klinikken i
2014.

Nye kundegrupper
Ondt i ryggen er en folke-
sygdom i Danmark. Rigtigt
mange af os døjer mere
eller mindre med smerter.
Men dem, der virkelig lider
er de patienter, der har
diskosprolaps. Akupunktu-
ren kan, efter kun et par
behandlinger, lindre smer-
terne.


