
Når næsen klør 

Hvor går tiden dog hurtigt. For lidt 

siden var det jul og sneen lå våd og 

tung uden for vinduerne. Kigger 

man ud nu, er alt i fuldt flor. Intet 

er smukkere end det danske forår. 

Den grønne farve på bøgebladene, 

græsset der nærmest springer op af 

jorden. En årstid, der burde få det 

bedste frem i os alle—og alligevel er 

der rigtigt mange, der ikke glæder 

sig til foråret. Det er tiden, hvor 

næsen løber, øjnene er fulde af 

vand og det hele bare klør. Ikke en 

tilstand nogen af os ville ønske.  

Heldigvis kan der gøres noget ved 

det. Akupunktur hjælper langt de 

fleste. Med bare nogle få behandlin-

ger kan vi hjælpe dig med at fjerne 

alle disse ubehagelige symptomer. 

Ring og hør nærmere.  

Så er det igen tid til et nyhedsbrev 

fra Lades Akupunktur. Siden sidst 

er der sket rigtigt mange ting. Vi 

har skærpet vores profil, har væ-

ret på kurser for at blive bedre til 

det, vi tilbyder og så er klinikken 

indgået i et samarbejde med en 

flere andre sundhedsvirksomhe-

der. Heldigvis har vi haft fremgang 

blandt besøgende i klinikken og 

det er vi rigtigt glade for. Vi har  

haft så mange positive oplevelser 

med at kunne hjælpe patienterne 

af med deres lidelser og ubehage-

ligheder. At se et forældrepar, der 

igennem mange år har forsøgt at 

få børn, nu sidde med den lille ny 

på armen, er noget af de største, 

der kan overgå en. Det har vi 

heldigvis prøvet nogle gange. Læs 

om det her i nyhedsbrevet.   

Rigtig god læselyst.  

Skærpet profil 

Siden nytår har Lades Akupunktur 

arbejdet på at skærpe virksomhe-

dens profil. Der satses nu benhårdt 

på akupunktur, akupressur og de 

dertil hørende behandlingsformer 

som. Det er også baggrunden for, 

at akupunktur klinikken og EDTA 

klinikken nu er adskilt i to selvstæn-

dige virksomheder. ”På den måde 

er vi sikre på, at vi sætter fokus på 

hver vores kerneforretning og det 

kan kun være til fordel for kunder-

ne”, siger Marie og Villy Lade.  

 

 

 

 

Nyheder til dig 

Tilskud fra danmark 
 
 
 
 
Fra 1. januar 2011 er det muligt, 

efter stillet lægelig diagnose, at få 

tilskud til akupunkturbehandlingen 

fra sygeforsikringen ”danmark”.  

Tilskuddet opnås ved behandling 

hos en godkendt, registreret 

akupunkturbehandler (RAB).  

- og det er vi!  

Er du medlem af  sygeforsikringen 

”danmark”, så kan du fremover få 

dette tilskud.  

Vi indberetter elektronisk til 

”danmark” og du får automatisk dit 

tilskud.  

Lades Akupunktur 
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Nyhedsbrev 

• Vi har skærpet vores profil 

• Når næsen klør 

• Man får børn af akupunktur 

• Myggestik — nej tak  

• Hvorfor akupunktur 

• Lades har været på messe 

• WHO 

 

 

 

 

 

 

Gavekort 
 

Køb dit gavekort her  
 

Du kan købe til alle af 
vore services 

 
Ring og hør nærmere 

Gode oplevelser 
 
Lades Akupunktur har i år deltaget 

som udstiller i  både Løkken Messen 

og  Fyrklit Messen i Hirtshals. For 

Marie Lade har deltagelsen på 

begge messer været en fantastisk 

oplevelse og har samtidigt givet nye 

kunder.   

”Vi var med fordi vi mener det er 

vigtigt at vise hvad akupunktur står 

for og hvad vi er i stand til at 

hjælpe med,” siger Marie Lade. 

”Det har været rigtigt givende at få 

en god snak med såvel gamle, 

nuværende og nye kunder  og 

messedeltagerne tog rigtigt godt 

imod de aktuelle tilbud vi havde 

med til lejligheden.” 

Myggestik—nej tak 

Hver anden dansker plages år 

efter år af de små flyvende bæ-

ster, der stikker så det klør.  

Men vidste du, at akupunktur fak-

tisk kan hjælpe dig.  Blot nogle få 

behandlinger og du kan frit nyde 

sommeren udenfor.  

Ved at bruge en 

speciel teknik, på 

visse punkter på 

kroppen, kan man 

enten helt undgå de små bæster 

eller i det mindste reducere virk-

ningerne.  



En dansk undersøgelse fra 2006 

viser, at chancerne for at blive 

gravid med reagensglasmetoden 

øges med 50 % hvis man mod-

tager akupunktur behandlinger 

samtidigt.  

I Lades Akupunktur klinik har vi 

behandlet mod barnløshed siden 

2007 og hvor er det dejligt at 

se, at når det giver positive 

resultater.  

Selve behandlingen starter før 

hormonbehandlingen og der 

behandles en gang om ugen 

indtil den dag æggene bliver 

lagt tilbage i livmoderen. Efter 

æg oplæggelsen behandles 

fortløbende. Ved naturlig gravi-

ditet behandles der også en 

gang om ugen.  

I første semester behandler vi 

primært mod kvalme og så na-

turligvis forebyggelse af abort, 

specielt for dem, der har været 

udsat for det før.  

Hvad det eksakt er, der virker 

vides ikke, men at det virker, er 

der ingen tvivl om.  

På den korte tid, klinikken har 

behandlet for barnløshed har to 

kvinder fået tvillinger og tre 

andre går lige nu rundt med 

dejlige store maver.  

 

Akupunktur når du er gravid 

Helbred og velvære er ekstraor-

dinært vigtigt når man er gravid. 

Til sikring af det, er akupunktur 

godt. En af de fordele, som 

netop akupunkturen kan hjælpe 

på  er afrensningen af kroppen.  

Igennem livet akkumulerer vo-

res krop døde celler i vævet. Det 

kan være medvirkende til at 

svække den organiske aktivitet, 

give træthed og dermed defekt 

på vores immunforsvar. Aku-

punktur kan bl.a. fjerne disse 

aflejringer og på den vis give os 

et bedre helbred.  

I klinikken er vi meget påpasse-

lige med at gøre det godt for 

kvinderne og derfor venter vi 

med at behandle til kvinden er i 

2. semester. Men akupunktur 

derefter en gang om måneden 

for at forebygge og at sikre sig, 

at energierne løber rigtigt, er en 

god mulighed.  

Flere lidelser kan behandles. Det 
drejer sig bl.a. om:  
 

Stressbehandling, barnløshed, 

spændingshovedpine, smerter 

efter operation, menstruations-

smerter, opkastning ved gravidi-

tet og kemoterapi, Minière’s 

sygdom, trigeminus neuralgi, 

herpes zoster, migræne, skul-

WHO (1991) stadfæster, at 

• Akupunktur lindrer 

smerte 

• Akupunktur styrker im-

munforsvaret 

• Akupunktur regulerer 

forskellige fysiologiske 

funktioner 

 

dersmerter, tennisalbue, følgetil-

stande efter apopleksi - halvsi-

dig lammelse, allergi f. eks. 

høfeber, søvnforstyrrelser, nar-

kotikamisbrug, medicinafhæn-

gighed, alkoholafhængighed og 

tobaksafhængighed, m.fl.  

 

Barnløshed kan afhjælpes 

WHO og akupunktur  

Den kinesiske tankegang 

på alle leder og kanter i den of-

fentlige system, kan man ikke 

finde ud af, hvad det er, der gør 

dem dårlige. ”Her er det rart at 

kunne anvende TCM tankegangen 

når kunden fortæller om sine 

symptomer”, fortsætter Marie 

Lade. ”Tit og ofte handler det om 

stagnation i energi eller medianba-

nerne. En blokering i disse kan 

give smerter, uro, eller en snoren-

de fornemmelse. Med akupunktur 

er det effektivt at få energien til 

at bevæge sig igen og dermed 

fjerene stagnationen. Det give 

stor tilfredshed for mig som 

akupunktør at kunne hjælpe 

mine kunder af med en tid lang-

varig smerte.” 

 

”Der som gør det sjovt og 

spændende på engang at arbej-

de med akupunktur, er at TCM, 

traditionel kinesisk medicin ser 

på mennesket og ”sygdoms” 

symptomer meget anderledes 

end vestlig medicin.”  

Ordene kommer fra ejeren af 

Lades Akupunktur, Marie Lade. 

Hun har tit oplevet at kunderne 

kommer til klinikken, frustreret 

over, at selv om de er undersøgt 
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Nyhedsbrev 

Homøopatisk lægemid-
del, der virker muskelaf-
slappende 

Vi ønsker dig en Vi ønsker dig en Vi ønsker dig en Vi ønsker dig en 

rigtig herlig sommer rigtig herlig sommer rigtig herlig sommer rigtig herlig sommer 

fri for hoste, snue , fri for hoste, snue , fri for hoste, snue , fri for hoste, snue , 

allergi og allergi og allergi og allergi og 

myggestik. myggestik. myggestik. myggestik.     

Klinikken holder Klinikken holder Klinikken holder Klinikken holder 

ferielukket uge  29 ferielukket uge  29 ferielukket uge  29 ferielukket uge  29 

30 og 3130 og 3130 og 3130 og 31    

Akupunktur punkterne i 

øret 


