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Lades Akupunktur

Nyhedsbrev
Nyheder til dig
Nu er det jul igen og året næsten gået. Selv om 2011 på
mange måder har budt på mange udfordringer for os alle, har
det også været et godt år.
I Lades Akupunktur har vi været så heldige, at vore gode
kunder har været loyale og har
holdt ved.
Vi fortsætter med at uddanne
os så vi kan imødekomme de
mange forskellige behov, vi

Gravid med akupunktur

Nyt tilbud hos Lades

Er der noget skønnere og smukkere end et lille nyt liv, der kommer
til verden. Det sidste år har været
en stor udfordring for de mange
barnløse familier. Tilskuddet til
fertilitetsbehandling blev fjernet og
lige pludselig var det økonomien,
der blev afgørende for om man
kunne blive forældre.

Massage nu fast tilbud

møder. I året har vi specielt
uddannet os indenfor

Mette er uddannet akupunktør fra
Akademiet i Århus. Der ud over er
hun også uddannet massør og det
er som sådan, hun arbejder i Lades
Akupunktur. Massage har i flere

tilbud. Selv er jeg rigtig glad for
vores samarbejde. Den faglige

- Piskesmældsskader

Du kan købe til alle af
vore services

nu snart ved at være et år siden
Mette Mortensen startede hos mig.

vore kunder og det er skønt at se,
hvor godt de har taget imod det

- ADHD, ADD og DAMP
- Bækken og dysfunktion

Gavekort

Som tiden dog går hurtigt. Det er

måneder være et ekstra tilbud til

- Japansk børneakupunktur

Giv en helt personlig julegave. Så ved man, at der
er tænkt på én og at glæden ved gaven rækker ud
over julen

Akupunktur

Heldigvis indføres tilskuddene nu
igen og det glæder vi os over. For
at forbedre succesraten af behandlingen, vil det være en fordel at
modtage akupunkturbehandling
samtidigt med at behandlingen
følges på fertilitetsklinikken i Dronninglund eller Aalborg. Typisk
behandler vi én gang om ugen og
følger cyklus samt evt. hormonbehandlingen.
Vi har mange gode resultater –
synlige resultater. Den bedste
gave man kan få, er når glade
forældre ringer og fortæller, at nu
er den lille ny kommet til verden.

mere end 600 besøgende, der kom
forbi. Vi glæder os til at byde velkommen til alle dem, der fik en tid
til behandling i Lades Akupunktur.

sparring betyder rigtigt meget og
sammen kan vi sikre en god kvalitet
og ikke mindst service. En af de
rigtigt gode ting ved at være to er,
at Mette træder til når jeg selv
holder ferie. På den måde kan vi
holde klinikken åben.

Tårs julemesse
Jule nærmer sig med hastige skridt.
Det mærkede vi, da vi deltog på
Tårs messen den 19. november. En
rigtig hyggelig måde at tage hul på
julens glæder. Mange forskellige
stande med masser at spændende
ting lige fra kunstværker til hundefoder. Naturligvis var der også de
traditionelle æbleskiver.
I vores stand nød vi at tale med der

Akupunktur virker!
I klassisk kinesisk medicin anskues
de fleste sygdomme som ubalancer
i kroppen. Ved eksempelvis allergi,
forkølelse og influenza er det oftest
en ubalance i Lunge-systemet eller i
Wei Qi systemet, - Wei Qi
oversættes bedst som ’beskyttende
energi’. Den beskyttende energi er
meget nært forbundet med den
moderne forståelse af
immunsystemet. Akupunktur
udbedrer ubalancerne og er derfor
et godt og effektivt redskab til
behandling af mange lidelser, men
også til at forebygge sygdom og
opretholde sundhed. Den
forebyggende effekt sker bl.a. ved
at gøre modstandsevnen bedre ved
stimuleringen af
immunmodulerende
neurotransmittere. Nogle gange
giver bare en enkelt behandling
bedring, andre gange skal der flere
behandlinger til. Men ét er sikkert.
Hvis vi kan se, at der ikke sker
bedring, stopper vi øjeblikkeligt
behandlingen og henviser evt. til
lægebehandling. I langt de fleste
tilfælde sker virker behandlingen.
Det kan vi se i klinikken ligesom vi
hører det fra de mange patienter, vi
igennem årerne, har hjulpet.

