
Hvem	er	jeg?	

Jeg	hedder	Helle	og	er	det	man	bedst	betegner	som	en	gæv	jyde…		

Halvdelen	af	mit	liv	har	jeg	været	overvægtig	og	levet	det	”nemme”	liv	i	form	af	fast	food	og	nemme	
”spring	over	hvor	gærdet	er	lavest”	løsninger.	

Under	min	uddannelse	indenfor	sundhedssektoren	gik	det	op	for	mig,	hvor	fantastisk	–	unik	og	
perfekt	livet	–	kroppen	-mennesket	er.		

I	forbindelse	med	min	uddannelse,	åbnede	jeg	rigtig	øjnene	for	SUND	LIVSSTIL….		

	

De	første	15	kg	røg	ved	hjælp	af	kostomlægning.	Modet	kom	til	at	tage	næste	skridt;	fitness	og	
styrketræning.	Her	tabte	jeg	mig	yderligere	25	kg	over	en	periode	på	15	måneder.	Pludselig	var	jeg	
ikke	tung	og	træt	længere…	Nu	vejede	jeg	55	kg…	I	perioden	efter	jeg	nåede	målet,	begyndte	jeg	at	
bygge	mig	selv	op	igen.	I	form	af	muskelvækst	og	det	sunde	fedt,	ligger	jeg	i	dag	i	min	komfortzone.		

Ikke	alene	tabte	jeg	mig.	Mentalt	skete	der	også	fremskridt.	

	I	2013	blev	jeg	uddannet	læge	eksamineret	fysiurgisk	massør	v/	Jysk	fysiologisk	massageinstitut	i	
Horsens.		

2013/14	bød	på	et	år	på	VUC,	hvor	jeg	læste	enkeltfag,	for	at	kunne	blive	optaget	på	studiet	som	
sygeplejerske,	som	jeg	påbegyndte	februar	2015.	Efter	et	år	og	mange	erfaringer	rigere,	gik	det	op	
for	mig,	at	jeg	ikke	skulle	være	sygeplejerske.	Jeg	var	nået	dertil	i	min	forståelse	af	det	hele	
menneske,	at	forebyggelse	kún	kunne	være	bedre	end	at	skulle	helbrede.	Jeg	er	overbevist	om	at	
der	findes	andre	muligheder	end	”bare	at	spise	en	vitaminpille	og	medicinere	sig	ud	af	alting.	Så	jeg	
begyndte	at	videreudvikle	mit	kendskab	til	fysiologien	og	anatomien…	

	I	2016	blev	jeg	færdiguddannet	manuel	terapeut	–	skadesbehandler….	Ligeledes	på	Jysk	Fysiologisk	
Massageinstitut	i	Horsens.		

Efter	et	liv,	med	følgevirkninger	af	forkert	kost	og	inaktivitet,	blev	jeg	introduceret	for	en	
tarmskylning	af	en	bekendt.	Hun	forklarede	mig	om	ustabilitet	i	hele	immunforsvaret	som	følge	af	
en	tarm	i	”ubalance”	gennem	mange	år.	Her	fik	jeg	boostet	mit	energi	niveau	og	min	sundhed.	Jeg	fik	
to	tarmskylninger	hvor	jeg	kom	med	to	dages	mellemrum.	Efter	første	behandling,	var	jeg	allerede	
yderligere	2,5	kg	lettere	og	fuld	af	energi.	

Introduktionen	har	ført	mig	til	her	hvor	jeg	er	i	dag.	Uddannet	Colon	Hydro	Terapeut	med	speciale	i	
LIBBE	systemet,	som	er	amerikansk	udviklet	–	mere	sikkert	bliver	det	ikke	at	blive	sund	indeni…		

Med	opførelsen	af	min	egen	klinik,	og	opbakning	hjemmefra,	blev	min	drøm	til	virkelig	med	
muligheden	for	at	hjælpe	andre	til	et	sundt	liv	i	en	sund	krop.	

	

	

	

	

	

Colon Hydro Terapi  



Colon Hydro Terapi kan spores 1500 år før Kristus, hvor både Papyrus i  Egypten og 
Hippokrates i  Hellas – Grækenland, benyttede metoden.  

Omkring 1940’erne, hvor medicinalindustrien f ik sit  gennembrud, faldt brugen af 
Colon Hydro terapi.  Indenfor de sidste 15 – 20 år,  er folk blevet mere 
informationssøgende og åbne for mere alternative metoder… Da især bivirkninger 
ved medicin, l ivssti l  og kostvaner generelt,  har vækket interessen for måden at 
holde sig sund og rask på. 

Tyktarmen er kroppens 2.  hjerne.  

If lg.  videnskabelige undersøgelser er det nu påvist,  at der er en direkte vej mellem 
hjerne og tarmsystem. Og at 70 % af immunforsvaret sidder i  tarmene. 

Kostvaner med forarbejdet mad, t i lsætningsstoffer,  st ivelse og sukker,  hæmmer 
peristalt ikken (bevægelserne i  fordøjelsen) og kan forårsage skjult  el ler 
fuldstændig forstoppelse, irr iteret tyktarm. 

En travl,  t i l  t ider stresset hverdag og manglende motion er ikke optimale levevi lkår 
for et godt helbred og tarmsystem. 

Salget af Medicin har aldrig været større end nu. Medicin har virkninger.  Desværre 
også mange bivirkninger.   

Irr iteret tyktarm er ofte resultatet af bivirkninger som ubalancer i  tarmfloraen. 
Forstoppelse el ler diarre. 

De f leste t i l fælde, er en diarré et symptom på en skjult  forstoppelse el ler en 
ubalance i  tarmbakterierne. Man føler man kommer på toi lettet,  men sjælden føler 
sig helt færdig – lettet.  

Tarmskylning kan være effektiv ved følgende: 

• Ophobet hård afføring   
• Forstoppelse 
• Diarré  
• Oppustethed 
• Fornemmelsen af ikke at være ”helt færdig” ved toi letbesøg 
• Kvalme og uti lpashed 
• Infektion  
• Væske i  kroppen 
• Hovedpine 
• Koncentrationsbesvær 
• Manglende energi  
• Nedtrykthed / Depression 
• Eksemer i  form af bl.a.  Psoriasis.   
• Uren hud og Acne  



• Hæmorider 
• Før operation i  Tarm 
• Forberedelse inden Koloskopi  
• Ubalance i  tarmfloraen 
• Feber behandling 
• Træning af peristalt iske (Tarmens) bevægelser  

• Divertikler (udposninger i  tarmen) 

 

Personer,  som har følgende Diagnoser,  bør ikke få en tarmskylning:  

• Graviditet 
• Diagnosticeret Cancer 
• Dialysepatienter 
• Betændelsesti lstande  

o Ex. Mb. Chron’s /  Lupus / Colit is  Ulcerosa 
• Blodmangel 
• Aneurisme  
• Alvorl ige Kredsløbs / hjerte -  problemer 

o Forhøjet blodtryk, ustabil  puls 
o Hjertefl immer, nedsat ydeevne 

• Brok under mellemgulvsmusklen  
• Nyreproblemer 
• I leus -  Tarmslyng 
• Akut leversygdomme 
• kraftig,  mørk, klumpet blødning fra endetarmen 
• Operation foretaget indenfor 12 uger 

Personer med ovenstående diagnoser,  kan derfor ikke t i lbydes behandling I  Kl inik 
Skovlund.  

Al le nye kl ienter,  skal  ved opstart,  udfylde en helbredserklæring. Derefter 
gennemgår vi  den sammen inden behandling.  

 

Massagens historie og virkning 

Massagen / Manuel Terapi,  spores f lere årtusinder t i lbage, længe før vores 
t idsregning. Historien er,  at kineserne kan spore massagens virkning og 
helbredende egenskaber 4 -5000 år t i lbage. 

Manuel Terapi er behandlende massage, t i l  ømme, overanstrengte og stressede 
muskler.   



I  mine behandlinger med manuel Terapi,  behandler jeg fra udspring ti l  
vedhæftning, hvi lket øger smidigheden og blodcirkulationen i  musklen.  

Massagen stimulerer nervesystemet og virker afstressende.   

Hvem kan have gavn af fysiurgisk massage 

Alle kan have gavn af massage. Massage kan gavne arbejdsmil jø,  dårl ige 
arbejdssti l l inger,  st i l lesiddende arbejde, stress,  sportsskader, graviditet (ved mig, 
skal  du have overstået 1.  tr imester) osv.  

Stress af  krop og s ind,  kan give s ig  t i l  udtryk fys isk,  men i  den grad kan den psykiske 
t i lstand også påvirkes.   

Massagen kan afhjælpe/hjælpe t i l  

• Spændte og belastede muskler 
• Smertel indring 
• Øget bevægelighed 
• Mindre restitutionstid -  sportsskader 
• Øget blodcirkulation / bindevæv 
• Øget energi  
• Mindre risiko for skader – bedre form 
• Bedre velbefindende 
• Mindre sygefravær 

På kl inikken er der sat t id af t i l  hver enkelt.  Der t i lbydes alt id en f laske vand efter 
behandlinger,  uvi lkårl igt hvi lken behandlingsti lbud der gennemføres. Dette for at 
skyl le de fr igivne affaldsstoffer ud af kroppen  

Her masserer jeg ikke, medmindre dokumentation for lægens 
godkendelse medbringes.  

• Cancer – Al le former. -  Et krav er,  at helbredelse skal  være sket min. 2 år 
t i lbage. 

o Terminale, kan ved henvisning fra læge, få smertel indrende 
behandling 

• Blodprops patienter / Brugere af Maravan 
• Aneurisme patienter 
• Brugere af medicin, der som bivirkning, forårsager pergamenthud (eks. 

Maravan og Prednisolon) 
• Alle former for betændelsesti lstande.  
• Alle former for Vira: 



• Feber 
• Synlige, mærkbare åreknuder  

Ved diabetes, udføres bl id manuel terapi,  da føleforstyrrelser i  nerver,  kan have 
betydning for reaktionen i  muskulaturen.   

 

Infrarød sauna  

Infrarød sauna har eksisteret i  mere end 100 år.  Egenskaberne ved den 
infrarøde varme er mange.  

Infrarød sauna er et multi  redskab hvad angår blodtryk, betændelsesti lstande i  
kroppen, og uforklarl ig opståede sygdomme. Strålerne fra panelerne går ca. 4 
cm ind i  vævet og øger kernetemperaturen.  

Vægttab, medhjælpende ti l  afgiftning af cel lerne.  

Forskningsbaseret viden af følgende egenskaber 

• Astma, bronkitis (Kureret) 
• Leddegigt (7 ud af 10 t i l fælde har nedsatte smerter i  kl iniske forsøg) 
• Cancersmerter (Smerter er nedsat)  
• Skrumpelever (Sygdom stoppet) 
• Chrons sygdom / Kronisk tarmbetændelse (Kureret)  
• Kolde hænder og fødder (Symptomer reduceret 20-25 %) 
• Blærebetændelse (Kureret)  
• Mavesår (Kureret) 
• Gastrit is /  Mavekatar (Reduceret)  
• Hæmorroider (Reduceret) 
• Leverbetændelse (Kureret) 
• Højt blodtryk (Reduceret)  
• Bensår (Kureret)  
• Strål ings sygdomme (Reduceret) 
• Teenage hudproblemer (Kureret) 
• Tinitus (Kronisk patient kureret efter 10 behandlinger)  
• Eksem og psoriasis (Bedring/reduceret) 

 

Derudover er der studier der viser at Infra rød sauna har gavnlig effekt med 
genopretning af kroppens cel ler med jævnlig behandling    

• Fremskynder kroppens forbrænding / metabolisme 
• Fedtforbrænding – vægtkontrol.  Ophold i  en infrarød sauna forbrænder l ige 

så mange kalorier som man vi l  opnå med 30 minutters roning el ler jogging 
• Smertel indring ved gigt,  f ibromyalgi,  muskelspasmer og stivhed i  leddene 



• Lavere mælkesyre, som er den syre der akkumulerer og forårsager smerter i  
muskler,  eksempelvis efter sport 

• Stimulerer endorfiner ( lykke hormon)  
• Dræber skadelige organismer som bakterier og parasitter 
• Stopper hævelser 
• Forbedrer lymfe f low 
• Styrker immunforsvaret ved at øge leukocytterne (de hvide blodlegemer) 
• Øger blodcirkulationen og i ltforsyningen ti l  cel lerne 
• Tiltrækker calcium ti l  cel lemembraner hvor der er behov for helbredelse 
• Bidrager t i l  renere og smukkere hud og reducerer appelsinhud 

Kontraindikationer ved infrarød sauna  

• Ved medicinforbrug, spørg egen læge ti l  råds.  

• Hjertepatienter med tendens ti l  vejrtrækningsbesvær 
• Børn under 12  
• Graviditet 

	
	
Hyper	Vibe:	
 

• Øget	muskelmasse	og	styrke	
• Opstramning	af	kropsmuskler	
• Forbedret	blodomløb	
• Forbedret	knogleledsensitet	
• Opvarmning	og	skadesforebyggelse	
• Forbedret	balance	og	fleksibilitet	
• Hjælp	med	nedkøling	efter	sport	/	aktivitet	
• Massage	og	afslapning	

Foresti l  dig at du foretager 10,000 muskelsammentrækninger på bare 10 minutter. 	

Du kan genopbygge og bevare din bevægelighed og sætte skub i  forbrændingen. 

Selv hvis du kun benytter maskinen ti l  massage på lavt interval,  kan du være 
sikker på øget velvære, da den øgede blodcirkulation er velbefindende og 
helende for hele kroppen.  

	


