
Nye produkter hos
Lades Akupunktur

Lifewawe plaster
Som noget nyt i akupunkturbe-
handlingen har Marie Lade taget
Lifewave plasterne til sig.

”De virker fantastisk godt”, siger
Marie. ”Uanset om der er tale om
søvnforstyrrelser, smerter, udrens-
ning, hormonregulering, appetitre-
gulering er de fantastiske. Men
også urolige børn, ADHD samt
noget helt andet som udholdenhed
hos sportsfolk kan de forskellige
plastre anvendes til”.

Plastrene udnytter ny teknologi  til
varsomt at stimulere akupunktur-
punkterne til at forbedre kroppens
energiflow. På den måde lindres
smerte og ubehag på ganske kort
tid.

Du kan købe plastrene i klinikken.

Nikken magneter
Om det er magnetsåler, magnet-
smykker eller infrarøde elastikbind,
så er der hjælp at hente. De nye
Nikken magneter øger energi og
blodgennemstrømningen i kroppen.

Selv om vi kun har haft produkter-
ne i kort tid, i klinikken, har vi alle-
rede set gode resultater. Et eksem-
pel var en kvindelig patient, der
havde ondt i sine ben og kramper i
læggene. Efter blot et par dage
med magnetsålerne, var smerterne
næsten væk.

Nyheder til dig

Bare børnene har
det godt!
Der findes ikke noget værre som
forældre end at ens barn har det
skidt. Om det er ondt i maven,
hovedpine, dårlige søvnvaner eller
noget helt andet så bør der gøres
noget.

Mange får ikke gjort tilstrækkeligt
ved børnenes ubehag og det med-
fører, at livskvaliteten mindskes.

Her kan akupunkturen hjælpe.
Desværre er der ikke mange for-
ældre, der tænker i de baner. Men
der er utallige beviser på, at aku-
punkturen kan være det redskab,
der kan hjælpe barnet af med
deres gener.

”Hos os i klinikken, har vi gentagne
gange haft børn, der igennem
længere tid har haft gener af den
ene eller anden art. Det er først
når alt andet er prøvet, at de kom-
mer her—og det er synd,” siger
Marie Lade. ”Vi kan virkelig gøre
noget for disse børn, give dem
deres glæde og deres helbred
tilbage. Jeg ville ønske at flere
forældre turde komme lidt før. Der
er ingen grund til, at børnene har
ondt”.
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Nyhedsbrev

Stress af med aku-
punktur
Sneen ligger smukt og hvidt
udenfor. Der er koldt derude.
Inde er der varmt og hyggeligt.
Stearinlyset er tændt og der
lugter af bagværk.

Det lyder næsten som et jule-
eventyr og der sker da også
mange skønne ting i denne tid.
Juleforberedelserne kan være
rigtigt hyggelige. MEN de kan
også være skyld i stress og jag.
Vi skal alle lige nå lidt mere og
gøre det lidt bedre end vi ple-
jer. Der ud over  byder kulden
os trods og giver forkølelse.
Hvad gør vi så? Tag en tur til
Lades Akupunkturklinik, få en
behandling, der hjælper mod
såvel stress og forkølelse. Slap
af, nyd at der bliver taget hånd
om dig. Efter behandling er du
igen parat til at møde juleforbe-
redelserne.

Tak for et godt år!

2012 har igen været et godt år for
Lades Akupunktur. Vore
eksisterende kunder har været
loyale og nye er kommet til.

Heldigvis kan vi se, at der er stor
tilfredshed med såvel behandling
som den service, vi yder i klinikken.
Det er vi rigtigt glade for. Vi ved
dog godt, at vi ikke skal hvile på
laurbærrene — det forpligter at
have succes. Derfor arbejder vi
kontinuerligt med uddannelse,
kurser, nye behandlingsmetoder
samt ikke mindst den menneskelige
dimension for at holde vores
niveau.

Mange tak for året, der er ved at gå
på held. Vi glæder os til 2013, hvor
vi igen vil gøre vores yderste for at
give en god og kvalitativ behandling
og en optimal service.

Lades Akupunktur
med nye relationer
I 2012 har vi gjort en ekstra
indsats for at få flere samar-
bejdspartnere i Lades Akupunk-
tur. Vi er meget glade for at det
er lykkedes os.

Med Vendelbo Cykler samarbej-
der vi om cykel entusiasternes
velvære og helbred. I  Sund-
hedsgruppen samarbejder vi
om at udvikle og forbedre vore
virksomheder.

Vi deltager på messen i Taars
og ikke mindst på sundheds–
og trivselsmessen i Frederiks-
havn.

Der ud over har vi etableret os i
virksomhedsnetværket Quinder.

Se resultaterne fra vores
tilfredshedsundersøgel-
se på side 2



Gavekort

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

Du kan købe gavekort
til alle af vore services

Mange deltog
Ikke mindre end 73. Så mange
deltog i den årlige tilfredsheds-
undersøgelse som firmaet HCM
har foretaget for Lades Aku-
punktur.

Marie Lade er meget taknem-
melig for den respons, som de
mange deltagere har givet. ”Det
betyder jo, at undersøgelsens
resultater er valide og klare
udtryk for de holdninger, der
eksisterer blandt dem, der kom-
mer i vores klinik.

99 % tilfredse..
Kundernes oplevelse af servicen
hos Lades Akupunktur er endog
meget positiv. Praktisk taget
alle er meget tilfredse eller
tilfredse når det angår den
oplevede service.

Kolleger og venner
Langt de fleste af dem, der
kommer som nye kunder hos
Lades Akupunktur, har hørt om
klinikken og dens resultater
gennem kolleger og gode ven-
ner. ”Det er jo fantastisk og den
absolut bedste markedsføring,
vi kan få”, siger Marie Lade.
Hun vil dog fortsat være at
finde på nettet og i avisen.

Behandling virker
Tilfredsheden med de resultater
fra behandlingen, er endog
meget positiv. Ikke mindre end
92 % svarer at behandlingen i
høj eller meget høj grad lever
op til det, der er lovet.

”Det er dejligt at vide, at det vi
lover, også holder. Vi har altid
sat en ære i, at være realistiske
og ærlige. Kan vi hjælpe, siger
vi det. Kan vi ikke, siger vi også
det. Helbred er ikke noget man
spøger med”. Jeg vil meget
hellere love for lidt end for
meget -  glæden bliver da også
det større når det så efterføl-
gende viser sig, hvor godt pati-
enten har fået det.

Invitation til foredrag
Kender du det …..

At dagligdagen er fyldt med konflikter med dit barn/teenager
At børnene/den unge syntes du er sur og vred
At du har svært ved at forstå dit barns reaktioner og handlinger
Du syntes at have prøvet alt, men intet virker

Har du ønske om . .

At få den gode stemning tilbage?
At hører om principper og metoder til at nå og forstå dit barn.?
Styrke relationen og blive ”caravanefører” for dit barn?
At være en venlig og tydelig voksen

Mød op til en aften med Familiebehandler og Video Home Trainer Lene Djernæs

Tirsdag den 22. Januar 2013, kl. 19 til 21, Nørregade 18 E, Hjørring
Lene har mange års erfaring med at rådgive og hjælpe forældre til en lettere hverdag. I løbet af aftenen
kommer hun med spændende oplæg om hvilken betydning kommunikationen har for barnets egen udvik-
ling og sociale adfærd – så der bliver sammenhæng mellem det du gør, og det du ønsker skal ske. Simple
og enkle principper i kommunikation, kan gøre en stor forskel fortæller Lene Djernæs. Denne aften har du
nu mulighed for, ud fra dine egne konkrete oplevelser at få råd og vejledning, til at genskabe eller styrke
din kontakt til dit barn/teenager.

Pris: 75 kr.

Tilmelding til Marie Lade på marie@lade.dk
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