Hvad er så Laser?
Laser er en lyskanon,
som udsender milliarder
af energi bølger, et super
koncentreret lys, der
tilfører kroppens celler
energi. Lyset trænger
ned dybt og sætter gang
i kroppens cellers naturlige healingsproces.

Medicinsk Laser Terapi

Lyset tilfører energi, som påvirker kroppens lokale immunforsvar,
samt giver cirkulation i blod og lymfer. Derved udskilles vores egne
stoffer feks. endorfiner, kroppens egne smertelindrende stoffer.
Healings tiden for akutte skader kan for mange reduceres med 50%.
Medicinsk Laser fungere godt sammen med akupunktur.
Laserbehandling er videnskabeligt studeret i flere lande og er publiceret i videnskabelige tidsskrifter.
Venlig Hilsen
Bettina Mørk

Opstart
pris
indtil
den 30.
november
200,- kr

Medicinsk Laser Terapi
Frisør Perido’t
Jernbanegade 27, Gågaden
3600 Frederikssund
Mobil 2751 2893

Hvad er Medicinsk Laser?
Medicinsk Laser er en kendt, og alligevel en ukendt, behandlingsform for mange!

Jeg har selv fået behandling
de sidste 7 år og Medicinsk
Laser er en stor årsag til, at
jeg stadig kan fungere som
frisør, den dag i dag!

Laser terapi virker styrkende på immunforsvaret, det har samtidig
en meget positiv virkning på en lang række syg-domme og lidelser,
såsom smerte og betændelsestilstande.
Behandling med laser er både afslappende og smertefrit.

NU!!
Nu vil Medicinsk Laser gå i hånd med mit hjerte barn frisør Perido’t,
hvor jeg vil udføre disse behandlinger i salonen. Det er virkelig dejligt
at kunne hjælpe andre mennesker til at få det godt - gøre dem glade.
Behandlingen er selvfølgelig meget individuel, fra menneske til menneske, da vi ikke reagere ens. Nogle gange mærkes der en reaktion i
timerne efter behandlingen, feks træthed eller let forøgede smerter,
men det er POSITIVT da kroppens healings proces er i fuld gang.
Nogen mærker straks bedring, andre let forøgede smerter og derefter bedring. Normalt vil man mærke en forbedring inden for 4-6
behandlinger. Dertil er der ca 10 %, der ikke har gavn af laser.

Jeg er i en opstart fase, så derfor er der ‘kanin’ priser på
200 kr pr. behandling
Hvis der behandles for flere ting, er det dobbelt op 400 kr.
Tilbuddet gælder til 30. november.

Der kan behandles med laser for feks:
Stimulation af immunsystemet

Acne/bumser

Smerter og spændinger: feks ryg,
nakke, skuldre, hofter, iskias og knæ

Ansigtsbehandling
Øre- og tandproblemer

Øget blodcirkulation i hovedbund:
I forbindelse med hårtab og pletskaldethed, hårvækst øges gradvist

Bedring af blodcirkulation

Betændelser

Sårheling

Hovedpine og migræne

Anti stress/afslapning

Gigtbesvær

Tennis/golf albue

Akut opståede skader som
forstuvninger og overbelastninger

Sportsskader

Herpes

Virus

