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Når jeres virksomhed tager et sundt medansvar  
 

I Danmark tilbringer vi typisk en tredjedel af vores døgn på arbejdspladsen. Derfor 
tilbyder Holistisk Lægehus ApS at hjælpe jeres virksomhed med at skabe gode 
rammer for sine medarbejdere. Ved at styrke medarbejdernes sundhed og mentale 
overskud kan de byde ind med en mere optimeret indsats i deres daglige arbejde. 
 
Vi vil sammen med jer gøre sundhed til et budskab, et fællesskab, og et redskab i 
jeres virksomhed. Holistisk Lægehus’ behandlere og undervisere vil vise jer metoder 
og give jer støtte så i får skabt en arbejdsplads, som ikke alene tilbyder 
medarbejderne et godt job, men også en arbejdsplads, der har forståelse for 
vigtigheden af at medarbejderne trives hele vejen rundt.  
 
Derfor tilbyder vi foredrag, konsultationer, behandlinger og yoga hos jer eller i vores 
klinik i Aarhus C. 
 

Om Holistisk Lægehus ApS 
 
Holistisk Lægehus ApS er stiftet i sommeren 2018, ud fra et ønske om at skabe en 
mere udbytterig og sund kombination af to forskellige syn på sundhed og sygdom i 
et samlet produkt. Vi har samlet den konventionelle og den naturmedicinske 
medicin i et lægehus. 
  
Vores kombination giver os den styrke, at vi kan tilbyde en helhed af dyb 
forskningsbaseret og grundlæggende viden om kroppen og dens funktioner med en 
bred vifte af naturmedicinske forståelser, metoder og behandlinger. Vores vision er 
at udbrede det gode liv til så mange som muligt, ved at gøre sundhed til en let 
integrerbar del af hverdagen både på jobbet og i hjemmet. Vi arbejder ud fra 
koppens egen intelligens og evne til at restituere og genopbygge sig selv. Kroppen 
skal blot tilbydes sund kost, motion og omsorg. 
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Foredrag: Energi, Livsglæde  
& Sund Arbejdskraft 
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Foredrag: Energi, Livsglæde & Sund Arbejdskraft  
 
Energi er alfaomega for, at vi kan nå alt det vi gerne vil i vores hverdag. Mangel på energi 
er ofte den største klage vi hører fra vores patienter. Energi handler nemlig om livskvalitet, 
livsglæde og muligheder så vi kan leve et fyldestgørende liv. 
 
For alt for mange af os, handler det om at få slæbt sig gennem arbejdsdagen, uoplagte, 
trætte og demotiverede. Når vi får fri og kommer hjem til familien, er det ofte med følelsen af 
ikke at have slået til på jobbet og manglende overskud til at få mere ud af dagen. Vi har 
brug for at ændre på spillereglerne! 
For at vi for alvor kan ændre ved energien, må vi have fokus på hvad det er, der SLUGER 
vores energi, og hvad det er, som TILFØRER os energi. Når vi har styr på den del, kræver det 
heldigvis ikke raketteknologi at ændre dette. Vi kan være med til at give den nødvendige 
støtte og de rette redskaber.   
 
Indhold 
I dette foredrag vil vi forklare de fysiologiske faktorer, som spiller ind i vores energiregnskab, 
både på det fysiske og det psykiske plan. Vi vil give forskellige redskaber til at højne den 
energi vi ønsker at have til rådighed og til hvordan du opnår maximalt energiudbytte. Vi har 
redskaber med til den enkelte, som gør det lettere at restituere hurtigt efter en presset 
periode, og som kan bruges både forebyggende i det daglige, men også når kroppen er kørt 
i bund. 
 
I det lange løb får I: 

• Mere energi på arbejdspladsen. 
• Mere fokus og koncentration på arbejdsopgaverne. 
• Højere ydeevne og kontinuitet hos den enkelte medarbejder. 
• Gladere og bedre arbejdsmiljø i virksomheden. 
• Medarbejdere, som også kan tage glæde og energi med sig hjem. 

 
                                   
Kort sagt giver vi jeres virksomhed og medarbejdere de nødvendige redskaber til at sætte 
fingeren på energipulsen, at højne motivationen, arbejdsglæden og derigennem livskvaliteten.   
 
Praktisk Information 
Foredraget varer 2 timer, og der laves energiøvelser undervejs. 
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Foredrag: Kost & Fordøjelse 
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Foredrag: Kost & Fordøjelse 
 
Den kost vi indtager, påvirker vores helbred, energi og humør direkte. De mest åbenlyse er 
gener, så som uønsket vægttab eller øgning, oppustet mave, forstoppelse og sure opstød, men 
lige så ofte viser en forkert sammensat kost og fordøjelse problemer sig som træthed og 
manglende energi, nedsat humør, hudlidelser og nedsat immunforsvar.  
 
Sidder jeres medarbejder og hænger efter frokost? Har I et stort sygefravær i vinterperioden 
pga. forkølelse og influenza? Så kan begge disse ting ofte tillægges vores kropsevne til at 
udnytte vores mad. Et sundt fordøjelsessystem vil ikke kræve en lur efter maden, og en sund 
tarmflora medvirker til et stærkt immunforsvar.  
 
Derfor handler dette foredrag om at kende til jeres fordøjelse og om hvordan vi let og hurtigt 
gør kosten næringsrig, sund og varieret. 
 
Indhold 

• Hvad sker i fordøjelsessystemet 
• Hvorledes kosten kan bedre fordøjelsen og helbredet 
• Inspiration til nemme måder at få sund mad, både på job og hjemme 
• Hvordan vi hjælper kroppen til at optage det vi spiser 
• Hvilke næringsstoffer er nødvendige at få tilført og fornuftigt brug af kosttilskud 
• Øvelser til fordøjelsen 

 
Praktisk 
Foredraget varer i 2 timer og indbefatter et kort kost-spørgeskema, som udfyldes ved 
ankomst og indsamles ved afslutning. Efter foredraget laver vi et kort skriv med opsamling på 
aftenen, evt. svar på stillede spørgsmål som ikke kunne besvares på dagen, samt resultatet af 
virksomhedens medarbejder-kostprofil. Den kan således efterfølgende være grundlag for 
spændende samtaler og sparring, for dem som finder det interessant.  
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Foredrag: Smerter, Motion  
& Wellness 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



       
Holistisk Lægehus - Sundhed til jeres virksomhed 

 

 
                
  7 

Foredrag: Smerter, Motion & Wellness   
 
Et foredrag som er tænkt til at højne virksomheden og medarbejdernes opmærksomhed på 
sammenhængen mellem fysiske og psykiske udfordringer, samt valget af eller manglen på 
sunde vaner.  
 
Smerter er en af de hyppigste årsager til at vi giver op, når det gælder de ting som faktisk 
skal være med til at få os på “fode” igen, og oftest er det fordi vi ikke har fået at vide, at 
det kan gøres anderledes.  
 
Vores budskab er naturligvis at motion er vigtigt! 
Lige så vigtigt er det dog, at den rette intensitet og type af motion vælges. Det er en helt 
almindelig misforståelse at tro at alt motion gavner. Bruger vi den samme motionsprofil 
gennem hele livet, vil den alt for ofte ikke dække vores behov og kapacitet i længden. Herved 
bliver motionen pludselig til en byrde og en pligt. Den kan være årsag til overbelastning, 
smerter og stress i vores krop. I sidste ende er det ofte smerterne og det manglende overskud, 
som gør at vi vælger motionen helt fra. 
 
“Wellness er for dem, som ikke har noget at lave” vil flertallet måske argumentere, men vi 
lukker op for en helt ny indsigt. Der er en verden af muligheder inden for wellness hjemme på 
daglig basis, som er med til at højne den overordnede sundhed og velvære. Hjemme-wellness 
har mange fordele, ikke mindst kan det være med til at modvirke smerter og stress. Vi 
fortæller hvad, der giver mening og hvorfor det gavner kroppen. 
 
Indhold: 

• Hvad er smerter for en størrelse, hvordan kan vi arbejde, til trods for dem, i 
samarbejde med dem og arbejde os ud af dem? 

• Gennemgang af resultater fra helseparametre i form af vægt, bmi, væske- og 
muskelmasse, fedtfordeling, og body age - betydning og fortolkning af tallene. 

• Forklaring på hvordan vi ser motion som et redskab, der giver udøveren en mulighed 
for fokus og indsigt i kroppens fysiologi. 

• Forklaring på hvorfor motion ikke nødvendigvis skal give sved på panden og 
vigtigheden af at have et realistisk og positivt selvbillede.  

• Genvinding af overskud og energi til gode motionsvaner. 
• Wellness - hvad findes egentligt?  
• Redskaber som gør det muligt at lave wellness hjemme, med stor afstressende og 

sundhedsfremmende effekt. 
• Råd og vejledning i nogle af de mest effektive måder at afgifte(detox) uden risiko. 

 
Praktisk information 
1-2 time forud for foredraget stiller vi op til måling af helseparametre for de medarbejdere, 
som deltager. Forklaring af resultatet vil indgå i foredraget, dog ikke på et individuelt plan, 
hvilket giver medarbejderne en overordnet forståelse af testen så de kan få glæde af den 
information, som følger med.  

Foredraget har en varighed af ca. 2 timer.  

  



       
Holistisk Lægehus - Sundhed til jeres virksomhed 

 

 
                
  8 

 

 

Lægelig og Naturmedicinsk 
Sundhedsstatus  
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Lægelig & naturmedicinsk sundhedsstatus 
 
Dette produkt er udarbejdet til den virksomhed/medarbejder som ønsker at kende sin 
sundhedsstatus. Vores læge og naturmediciner har sammensat en samlet undersøgelse med det 
bedste fra begge verdener. Der gøres derfor brug af viden og redskaber fra både natur- og 
almenmedicin.  
 
Der tages udgangspunkt i medarbejderens nuværende helbredsmæssige tilstand, 
sygdomshistorik, samt en fysiologisk undersøgelse af hjerte, lunger, kredsløb, fordøjelse og 
bevægeapparat. Hertil kommer en irisanalyse, hvor øjet fortæller om kroppens medfødte 
fysiologiske og mentale styrker og svagheder, samt kroppens mønster for håndtering af 
sygdom og toksiske belastninger/udfordringer.  
 
Effekt 
Medarbejderen får:  

• En individuel status, vurdering og overordnet plan for indsatsområder, hvorved der kan 
opnås øget sundhed, større arbejdsmotivation og engagement og dermed færre 
”minusdage” og mindre sygefravær. 

 
Denne status danner grundlag for råd og vejledning samt forslag til et evt. videre forløb. 
Sådan et forløb kunne indeholde Kost- eller Motionsvejledning, Lægelig opfølgning, 
behandlinger med Kranio-Sakral terapi, Massage, Akupunktur eller Yoga undervisning.   
 
Praktisk information 
Et spørgeskema til livs- og sygdomshistorie og 3 dages kostdagbog udfyldes af 
medarbejderen inden konsultationen. 
 
Konsultation varer ca. 1 time, og medarbejderen tilses samtidigt af både læge, Magdalena 
Lock Johansson, og naturmediciner, Luise Gerkens Nygaard. 
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Kostrådgivning 
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Kostrådgivning med Hårcelle- og Kropsanalyse 
 
Dette produkt er for den virksomhed/medarbejder, som ønsker at få en målrettet kostplan, 
tilpasset personligt efter dybdegående samtale og gennemgang af hårcelleanalyse samt 
kropsanalyse.  
 
Effekt 

• En fuldstændig kostplan, med opskrifter løbende over 3 fulde uger, hvilket giver 
overskud til det øvrige i hverdagen.  

• Hjælp til at finde muligheder frem for begrænsninger, når ovenstående plan ikke kan 
følges til fulde pga. afvigelser i hverdagen.   

• Samtale om hvilke redskaber medarbejderen med fordel kan bruge til at opnå øget 
energiniveau, samt til større livsglæde, motivation og engagement. 

 

Praktisk information 
Konsultationen indeholder en hårcelle- og kropsanalyse, som vil blive udført under 
konsultationen. Undervejs i konsultationen vil disse blive gennemgået og forklaret. I 
samarbejde mellem os og medarbejderen vil der blive udfærdiget en plan for forløbet, som 
typisk strækker sig over 2-3 mdr. med udgangspunkt i medarbejderens ønskede 
indsatsområder, om det er: 
 

• Vægttab. 
• Blodtryk. 
• Kolesterol. 
• Fordøjelse.  
• Smertetilstande i krop, led og muskler. 
• Genopbygning af immunsystemet.  

 
Mulighed for tilkøb:  
 

• Blodprøver, som bestilles på forhånd: kolesterol, blodsukker og 
inflammationsparametre.  

 
Undersøgelse og samtale varer ca. 60 min. 
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Motion- & Wellnessrådgivning 
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Motion- & Wellnessrådgivning 
 
Produktet er tænkt som en opfølgning på foredraget Smerter, Motion & Wellness, eller som et 
led i en behandlingsplan efter den naturmedicinske sundhedsstatus. Tanken er at give 
medarbejderen en forståelse af egne styrker, svagheder og at finde den bedste profil for 
motion og velvære. Motion er vigtigt, men det er lige så vigtigt, at det er den rette type af 
motion.  
 
Det er en almindelig misforståelse at alt motion gavner, og at motion skal være hård og 
meget fysisk krævende for at virke. Derfor sker det også ofte at vi foranlediges til at vælge 
en motionsprofil, som ikke passer til vores behov og kapacitet. Herved bliver motionen 
pludselig til en byrde og en pligt, og det kan i sidste ende belaste vores krop fysisk og stjæle 
vores motivation.  
 

Effekt 
• Et oplæg til den rette motionsprofil. 
• Overblik over egen fysisk og psykisk kapacitet. 
• Kropsanalyse - vægt, bmi, væske- og muskelmasse, fedtfordeling samt body age. 
• Fysisk/psykisk styrke. 
• Styrket immunfunktion. 
• Overskud og energi. 

 
I vores samarbejde med den enkelte medarbejder, tegner vi en motionsprofil og guide, som 
peger den enkelte i retning af den fysiske motion, som giver velvære, styrke og overskud.  
 

Praktisk information 
Vi laver en bred kropsanalyse og tager en snak på ca. 30 min. omkring motionsvaner, fysisk 
og psykisk kapacitet, samt ønsker og præferencer. Ud fra disse oplysninger vil vi rådgive og 
foreslå hvorledes motionen kan integreres i hverdagen, uden at være til besvær eller at blive 
usund og kropsbelastende.  
Har medarbejderen fået lavet en delvis kropsanalyse i forbindelse med vores foredrag 
Smerter, Motion og Wellness, vil denne analyse blive uddybet og indarbejdet i konsultation. 
 
Konsultationen varer ca. 45min. 
  



       
Holistisk Lægehus - Sundhed til jeres virksomhed 

 

 
                
  14 

 

 

Lægelig Opfølgning 
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Lægelig opfølgning 
 
Dette produkt er for den medarbejder, som har været til en sundhedsstatus konsultation, og 
ønsker/eller tilrådes en lægelig opfølgning. Med udgangspunkt i at højne den nuværende 
fysiske sundhed på en sikker og forsvarlig facon.   
 
Her kan medarbejder og læge sammen gå dybere i specifikke sundhedsproblematikker og 
arbejde videre med de tilgrundliggende ubalancer med en holistisk tilgang. Denne 
konsultation vil være inddragende behandlingstiltag fra både den konventionelle og den 
naturmedicinske lægeverden. Hvilket gør konsultationen velegnet for personer med behov for 
særlig hensyntagen til behandling af kroniske lidelser, som kræver ordinært og daglig brug af 
lægeordineret medicin.  
 
Mulighed for tilkøb:  

• Blodprøver, som bestilles på forhånd: kolesterol, blodsukker og 
inflammationsparametre.  

• Hårcelleanalyse, som viser mangler af næringsstoffer, vitaminer og mineraler, samt 
hvilke indre og ydere miljøbelastninger medarbejderen med fordel kan adressere.  

• Kropsanalyse - vægt, bmi, væske- og muskelmasse, fedtfordeling samt body age - 
betydning og fortolkning 

 

Praktisk information 
Forud for konsultationen udfylder medarbejderen samme symptom-score-skema som ved den 
Lægelige og Naturmedicinske Sundhedsstatus. Dette vil danne grundlag for snakken om 
medarbejderens nye udgangspunkt, samt fremtidige udvikling og videre forløb. 
 
Undersøgelsen varer ca. 45 min. 
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Massage 
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Fysiurgisk massage 
 
Fysiurgisk massage er en meget dybdegående og muskelafspændende behandling. Vi 
arbejder med muskulatur og senehæftninger med udgangspunkt i kroppens anatomi. 
Behandlingen er yderst velegnet til at afhjælpe spændinger og skader i specifikke områder, 
hvor både muskler, sener og led er involverede. Under massagen nedbrydes og udskilles 
affaldsstoffer, spændinger fjernes, muskler smidiggøres, hvilket øger og fremmer det almene 
velvære. 
 
Hvis der er tale om en akut/nyopstået skade, kan behandlingen være medvirkende til en 
forkortet skadesperiode samt sikre at kroppen undgår kompensationsspændinger og kroniske 
smerter i det omkringliggende væv. 
 

Bindevævsmassage 
 
Er en behandling hvor der arbejdes med kroppens bindevæv. Behandlingen vil fortrinsvis være 
blid og behagelig men kan være smertefuld hvis der er store aflejringer af affaldsstoffer i 
vævet. Under behandlingen bearbejdes bindevæv til langsomt at give slip på spændinger og 
affaldsstofophobninger. Massagen giver mulighed for at skelet, muskler, sener og hud kan 
bevæges mere frit og smidigt. Bindevævsmassage øger cirkulation af blod og lymfe i hele 
kroppen, hvorved optagelsen af ilt og næringsstoffer samt udfældning af affaldsstoffer 
bedres. 
 
 
Hvis der er tale om let ømhed, væskeophobninger i kroppen samt ved behov for 
stressaflastning, vil det være denne type behandling, der vælges. 
 

Effekt 
• Virker aflastende og behandler muskelspændinger og smerter. 
• Udrenser affaldsstoffer og stimulerer kroppens blodcirkulation. 
• Giver afspænding og lindring af stress-symptomer. 
• Øger velvære og energi. 

 

Praktisk information 
Ved første konsultation kan du forvente en kort snak om din helbredstilstand og derudfra laves 
et behandlingsforløb. Behandlingsbehov/-frekvens afhænger af hvor belastet kroppen er ved 
opstart, samt hvorvidt arbejdsforhold/miljø og øvrige udløsende faktorer kan tilpasses eller 
omlægges.  
Det er vigtigt at indtage vand efter behandlingen for at kunne udskille de frigivne 
affaldsstoffer og dermed undgå ubehag i kroppen. 
 
Massagen varer ca. 35 min. Foregår på briks, delvist afklædt. 
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Akupunktur, aurikuloterapi  
& sugekopmassage 
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Akupunktur, aurikuloterapi & sugekopmassage  
 
Akupunktur er en effektiv behandling ved smerteproblematikker. Det stimulerer kroppens 
energibaner, samt giver en øget produktion af kroppens egne analgetika/smertestillere. 
Behandlingen udføres med nåle på kroppen og gives typisk på briks, men kan også gives 
siddende.  
 
Aurikuloterapi er en behandling med nåle, magneter og lys, hvor hele kroppen behandles 
gennem punkter i øret. Der arbejdes via nervesystemet, ganske som ved kropsakupunktur. I 
visse tilfælde vil nogle nålene i ørene skulle sidde optil 8 timer, hvorefter man selv fjerner 
dem.   
  
Sugekopbehandling/cupping er en behandlingsform hvor vi bruger glas til at skabe vakuum 
over huden, musklerne og bindevævet. Blodgennemstrømningen øges, og der sker en 
udrensning af affaldsstoffer. Vi bruger cupping i forbindelse med akupunkturen til ekstra 
afslapning og udrensning.  
 
Effekt 
Behandlingen er hurtig og effektiv til alle former for smerter, men har ligeledes en virkning i 
form af afbalancering af både organer og hormoner.  

• Lindrer og behandler smerter i nakke-, ryg- og lænd. 
• Afhjælper gigtsymptomer i kroppens led og muskler. 
• Behandler Mussearm, tennisalbue, samt andre inflammationsbetingede skader. 
• Lindrer og bedrer neuralgier(nervesmerter). 
• Lindrer og behandler hovedpine/migræne. 

 

Praktisk 
Gives typisk i kombination på briks eller stol. 
Denne behandlingsform kan stå alene eller bruges som et hurtigt supplement til andre 
behandlinger. (Akut smertebehandling kun ca.10-15 min.) 
Det er vigtigt at indtage vand efter behandlingen for at kunne udskille de frigivne 
affaldsstoffer og dermed undgå ubehag. 
 
Behandlingen varer ca. 45 minutter. 
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Kranio Sakral-terapi 
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Kranio-Sakral terapi 
 
Er en blid og virksom behandlingsform, som retter sig særligt mod kroppens indre stress. Vi 
arbejder med kroppens centralnervesystem, hvilket giver kroppen ro og styrke til at genvinde 
sundhed helt ned på celleplan.  
 
Stress kan ramme pludselig og voldsomt med fysiske, psykiske og kognitive symptomer. Dette 
sker når kroppen ikke længere kan opretholde balance efter, i lang tid, at have kæmpet i det 
skjulte for at kompensere og opretholde dens daglige funktioner.  
 
Kranio-Sakral terapi er både optimal til reetablering og vedligehold af kroppens balance. 
Behandlingen kan også bruges til fysiske smerter hvor massage eller anden manuel behandling 
er for hård eller smertefuld. Behandlingen er særligt effektivt når smerterne skyldes 
overbelastnings- og inflammationstilstande af nerver, sener, led og muskler.  
 
Det er vores erfaring at behandlingen giver hurtige og effektfulde resultater, og i al sin 
enkelthed er den en fuldstændig smertefri og sikker behandling uden bivirkninger. 
Behandlingen bedrer både det fysiske og psykiske helbred samt styrker modstandskraft og 
immunsystemet, giver ro og velvære.   

Effekt 
• Fjerner stress/uro 
• Behandler effektivt hovedpine/migræne  
• Forbedre balanceproblematikker/tinnitus 
• Afhjælper nervebaserede smerter 
• Bedrer søvnproblemer/træthed  

Praktisk information 
Ved 1. behandling taler vi kort om symptomer og forventninger. 
Foregår enten siddende eller liggende på briks, fuldt påklædt. 
For optimalt resultat anbefales 3-5 behandlinger med ca. en uges mellemrum. 
 
Behandlingen varer ca. 45 min. 
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MediYoga, Yoga & Meditation 
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MediYoga, yoga & meditation 
 
MediYoga, er en forskningsbaseret, terapeutisk yogaform udviklet af Institut for Medicinsk 
Yoga i samarbejde med det svenske sundhedsvæsen.  
 
I MediYoga bruger vi blide bevægelser, åndedræt, meditation og afslapning, hvorved vi 
skaber fysisk og mental balance i kroppen. MediYoga kan udføres af alle, raske som syge, 
unge som gamle, enten på yogamåtte eller siddende på en stol.  
 

Effekt 
Med yoga og meditation skaber vi balance og sætter gang i kroppens selvhelbredende 
mekanismer.  
Det er blandt andet effektivt til behandling af:  

• Kroniske smerter og spændinger, især i skuldre, nakke og ryg.  
• Nedsat energi og problemer med koncentrationen. 
• Stress, angst og depression. 
• Vejtrækningsproblemer. 
• Fordøjelsesgener. 
• Hjerteproblematikker. 

 

Praktisk information 
Timerne kan efter aftale indeholde: 
 

• MediYoga 
• HataYoga og FlowYoga, hvor der er mere fokus på den fysiske del 
• eller Meditation, med mere fokus på den mentale del 

 
Øvelserne er lette at forstå, og yogaen kan udføres af alle, enten på yogamåtte eller 
siddende på en stol.  
15 yogamåtter kan stilles til rådighed. Er antallet herover, skal medarbejderne selv have 
yogamåtte med. 
 
Undervisningen er holdbaseret, og varer ca. 60 minutter. 
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Pakker 
 
Dette er et forslag til mulige kombinationer som giver mening at sammensætte. Vi er 
naturligvis åbne overfor at tilpasse dem til jeres ønsker.  
 
 

Pakke nr. 1 
• Foredrag Energi & Livsglæde og Sund Arbejdskraft  
• Lægelig-& Naturmedicinsk Sundhedsstatus 

 

Pakke nr. nr. 2  
• Foredrag Kost & Fordøjelse 
• Kostrådgivning og Hårcelleanalyse 

 
Pakke nr. 3 

• Foredrag Smerte, Motion & Wellness   
• Konsultationer med Motion & Wellnessrådgivning, behandling med Akupunktur, 

Massage, Kranio Sakral-terapi, eller Yoga på hold 
 
Ved køb af et foredrag gives der 10% rabat på alle førstegangs-konsultationer og -
behandlinger. 
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Finansieringsmuligheder 
• Virksomheden står for fuld finansiering og stiller lokaler til rådighed for 

medarbejdernes sundhedspakke, med indhold efter virksomhedens valg. 

• Virksomheden afsætter arbejdstid samt stiller lokaler og financierer en del af 
medarbejdernes sundhedspakke, med mulighed for at medarbejderen kan tilvælge 
yderligere efter eget valg og egen betaling. 

• Virksomheden afsætter arbejdstid samt stiller lokaler til rådighed for at 
medarbejderen selvfinansieret kan modtage sundhedspakke efter medarbejderens 
valg. 

• Virksomheden stiller lokaler til rådighed for at medarbejderen selvfinansieret kan 
modtage sundhedspakke efter medarbejderens valg.  

• Virksomheden står for fuld eller delvis finansiering og Holistisk Lægehus stiller lokaler 
til rådighed. 

Prisliste 
Massage*, 35 min.  400,- 

Kranio Sakral-terapi*, 45 min.  500,- 

Akupunktur, aurikuloterapi og sugekopmassage*, 45 min. 500,- 

Akupunktur/Aurikuloterapi*, 15 min.  200,- 

Læge & Naturmedicinsk sundhedsstatus*, 75 min. 2500,- 

Lægelig Opfølgning,* ca. 45. min. 
- Tilkøb af hårcelleanalyse 
- Tilkøb af kropsanalyse  

950,- 
500,- 
300,- 

Kostrådgivning*, ca. 60 min.  1500,- 

Motion- & wellnessrådgivning* inkl. kropsanalyse, 45 min. 950,- 

Yoga, 60 min. x 10 
- Inkl. yogamåtter 

11000,- 
13000,- 

Foredrag Energi & Livsglæde giver sund arbejdskraft, 2 timer 15000,- 

Foredrag Smerte, Motion & Wellness, 2 timer + 2 timer til helsetests 15000,- 

Foredrag Kost & Fordøjelse, 2 timer  15500,- 

*Minimum 5 konsultationer/behandlinger pr. virksomhedsbesøg 

Ved køb af et foredrag gives der 10% rabat på alle førstegangs-konsultationer og -
behandlinger. 


