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Vi har mange års erfaring 
og står altid

klar med gode råd 
og vejledning.

AKTIVITETER I

FORÅR 2019

FREDAG 8/3 & FREDAG 3/5

VITAMIN/MINERALTEST
v/biopat Mette Durup fra Natur Energi.

Testen varer 20 min. og koster kr. 125.-

Testen indikerer kroppens evt. mangler/
behov for vitaminer, mineraler, anti-
oxidant og fedtstoffer. Den udføres 
ved hjælp af en biotron, som er et 
elektronisk måleapparat, der registrerer 

spændingsforskellen på kroppens aku-
punkturpunkter. På baggrund af disse 
målinger dannes et indtryk af kroppens 
individuelle behov og belastninger.

Ved udført test får du
-20% PÅ SOLARAY PRODUKTER

Kom ind og bestil tid: TIDER FRA KL. 10 - 17 

ONSDAG 27/2 & TIRSDAG 2/4

VEGATEST
v/heilpraktiker Majbritt Bendixen 
fra Biosym.

Testen varer 50 min. og koster kr. 400.-
Et grundigt sundhedstjek med fokus på, 
hvordan din krop har det i forhold til 
evt. mangler på vitaminer og mineraler, 
fødevareintolerans, allergi, organstress 
og tungmetalbelastning. Måler kroppens 

evne til at optage kost, udskille affalds-
stoffer, om kroppen er belastet med vi-
rus, bakterier, tungmetaller eller svamp, 
om der er tarm- og immunforsvarspro-
blemer, hormonelle ubalancer, organ-
stress m.m. inkl. udlevering af resultat, 
vejledning og behandlingsstrategi

Kom ind og bestil tid: TIDER FRA KL. 10 - 16 

 TIRSDAG 1/4

IRISANALYSE
v/heilpraktiker Claus Ingvardsen

Testen varer 20 min. og koster kr. 200.-
Ved irisanalyse tages et digitalt forstør-
ret billede af øjets iris og pupil, og ud fra 
dette dannes et indtryk af den generelle 
helbredstilstand, samt individuelle be-
hov hos den enkelte klient. 
Irisanalysen kan vise et menneskes 
konstitution, stærke og svage områder. 
Forskellige farvetegn og mønstre i øjets 
iris henviser til belastninger i kroppen.

Kom ind og bestil tid: TIDER FRA KL. 10 - 17

FREDAG 1/3

GRATIS DEMOBEHANDLING 
AF FILLERINA

SMUK UDEN BRUG AF NÅL

Fillerina er en fillerbehandling uden in-
jektion. Fillerina mindsker rynker og øger 
volumen i bestemte områder af ansigtet, 
så som læber og kindben. 

Fillerina er en 14 dages filler-kur, der kan 
suppleres med en dag, nat og øjen/læbe 
creme, der forlænger effekten af kuren

Behandlingstid: 30 minutter

Kom ind og bestil tid: TIDER FRA 14-16.30

TIRSDAG 9/4

LIVSSTILSTJEK
v/Produktkonsulent Mette Ask 
fra Biosym

Testen varer 20 min og er GRATIS
Få, via en elektonisk vægt, der scanner 
din krop, målt:

· FEDTVÆVSMASSE
· MUSKELMASSE
· TOTAL VANDMÆNGDE I KROPPEN
· KNOGLEMASSE
· B.M.I.
· DIN BIOLOGISKE ALDER

-25%
PÅ ALLE BIOSYM

PRODUKTER 
DENNE DAG
Gælder alle kunder


