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En god fod-sundhed giver et friskere liv.
Pas derfor godt på dine fødder.

www.lindskovzoneterapi.dk

Nogle af de sygdomme og symptomer, som jeg kan
afhjælpe er:
-  Problemer med nakke, ryg og lænd
-  Slidgigt
-  Urinvejslidelser
-  Fordøjelsesbesvær
-  Forstoppelse
-  Luftvejsproblemer
-  Astma / Allergi
-  Menstruationssmerter
-  Øre problemer, mellemøre betændelse 
-  Træthed
-  Spændingshovedpine og lindring af migræne
-  Graviditetsgener og fødsler

Hvordan reagerer din krop:

Efter behandlingen med zoneterapi er det naturligt, at der kan
opstå en reaktion i kroppen. I de fleste tilfælde vil du føle dig
rigtig godt tilpas.

Men det er også helt normalt, at der kan opstå reaktioner som:

-  Midlertidigt opblusning af gamle sygdomme (skavanker)
-  Følelsemæssige udbrud (gråd, vrede, øget glæde osv.)
-  Øget træthed
-  Midlertidigt utilpas
-  Svimmelhed eller kvalme
-  Prikkende fornemmelse i kroppen
-  Øget vandladning
-  Lugtende eller misfarvet urin
-  Lugtende eller slimet afføring
-  Kulderystelse
-  Øget svedsekretion 
-  Evt. feberligende symptomer

Børne zoneterapi
- Kolik / Skrigeture
- Børn med hyppige mellemøre betændelse
- Astma / Bronkitis
- Skrantende børn
- Børn der har forstoppelse

Fem gode grunde til at gå til en zoneterapeut

- Zoneterapi styrker balancer i krop og psyke
- Zoneterapi kan fremme din almene sundhed
- Zoneterapi kan lindre smerter
- Zoneterapi er effektiv som behandling af en række lidelser
- Zoneterapi bygger på et helhedssyn på dig og dit liv

Uanset hvilken lidelse, du har, kan zoneterapi hjælpe dig videre.
Terapien er også god, hvis du vil vedligeholde et godt helbred.

Nogle gange kan zoneterapi stå alene som behandlingsform,
andre gange som supplement til konventionel behandling.
Mange kombinerer traditionel behandling med zoneterapi.

Zoneterapi bruges til at lindre akutte symptomer og til at forebygge

Mange går ikke kun til zoneterapeut, når de bliver akut syge. De anvender
zoneterapien rent forebyggende og som led i en sundere livsførelse.

Og husk: Zoneterapi har ingen bivirkninger - udover at du kan blive afhængig.

Hvorfor zoneterapi:

Zoneterapi er en gammel og effektiv behandlingsform, der
stammer fra Kina. Udgangspunktet er den kinesiske
5-elementteori, der ser på det hele menneske, såvel fysisk,
psykisk, socialt som åndeligt. Hvis der er ét af disse områder,
der ikke fungerer, bliver der ubalance. Under og på fødderne
findes et fuldstændigt kort over menneskekroppen, således
at alle organer og væv i kroppen har et refleksområde.
Ved hjælp af zoneterapi genfinder vi sammen balancen.

Sundhed og helhed:

Selv om behandlingen kan genoprette kroppens ubalancer,
er det stadig vigtigt, også at følge andre ting, som kan hjælpe
kroppen på vej til balance, eks. livsvilkår, omgivelser, kost,
vitaminer/mineraler er væsentlige faktorer, der alle spiller en
stor rolle i forbindelse med helbredet.

I forbindelse med zoneterapibehandlingen, rådgiver
terapeuten om, hvilke faktorer der kan være mulig årsag
til eventuelle ubalancer. Ved at følge terapeutens råd kan
du selv gøre en indsats for at bevare en god sundheds-
tilstand.
Zoneterapeuter samarbejder gerne med praktiserende
læger og andre behandlere.

Baby zoneterapi

Med baby massage og baby zoneterapi styrkes barnets
immunforsvar, der sættes gang i fordøjelsen og skabes
trivsel og velbehag for det lille barn.  Det foregår med blide
tryk, og det gør ikke ondt. Hvis der er ubalancer kan barnet
godt protestere og give udtryk for sin utilfredshed.

Zoneterapien har en god effekt hos spædbørn – Spædbørn
med kolik har f.eks. normalt brug for ca. 4 behandlinger for at
blive helt raske. Men allerede efter første behandling kommer
der tit en reaktion, måske med en kort opblussen af reaktionen,
efterfulgt af en bedring.

Hertil kommer at zoneterapi også hjælper,
hvis du generelt bare ønsker mere energi og overskud
i hverdagen -  ren velvære.

Tilskud til behandling

Der ydes tilskud fra Sygeforsikringen “danmark“ til
zoneterapibehandling, hvis terapeuten er RAB registreret.

Medlem af Zone Connection Terapeutforening

Lindskov zoneterapi

- vejen til balance og velvære


