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Ny mulighed til medlemmer af Gyttegård Golf Klub: 

Zoneterapi med akupressur og evt. nakke/skulder/ryg massage –                          

fredage i mødelokalet på 1. sal, efter forudgående aftale på tlf.:21493914  

                      

Dine fødder og ansigt afspejler din krop med zoner og punkter, som har forbindelse til hvert enkelt 
af kroppens organer, kirtler og muskler. Så har du en ubalance i et organ / kropsdel, vil du typisk 

være øm i den tilhørende zone under foden eller i ansigtet. Disse kan afhjælpes med massage / 

akupressur (tryk) samt triggerpunktmassage, der stimulerer din krop til at regenerere.    

Jeg er Registreret Alternativ Behandler og lever dermed op til lovgivningens krav om bl.a. 

uddannelse, etik og god klinisk praksis. Det giver dig mulighed for tilskud fra sygesikring Danmark 

og evt. egen sundhedsforsikring. 

Der afsættes 60 min pr. behandling til kr. 400,- 

Med venlig hilsen                                     

Krop og æstetik v/Anita Nielsen                                                 

www.kropanita.dk                                                                       

Tlf.: 21493914 

Zoneterapi kan hjælpe mod:  

Muskel- og ledsmerter overalt i 

kroppen, luftvejsgener, div. 

betændelser,  allergier,  hovedpine / 

migræne, søvnbesvær, stress, 

hormonelle lidelser, fordøjelses- og 

urinvejsproblemer og meget meget 

mere, så hjælp dig selv og lev livet 

fuldt ud 😊  

  Zoneterapi hos Anita er behagelig, afstressende og 

man føler sig tryg i hendes hænder.                                                   

Jeg har modtaget behandling hos hende, som var en stor fornøjelse, 

så jeg giver hellere end gerne Anitas Zoneterapi min varmeste 

anbefaling. Et oplagt valg, hvis man er golfspiller, hvor det handler 

om en stærk smertefri krop i balance.                                                 

PS.: Nej, zoneterapi er absolut ikke kun for damer!                                                 

Pps.: Nej det kilder ikke! 

Med venlig hilsen James Hillerström, Billund. 

 Jeg havde før behandling hos Anita, frygtelige smerter 

gennem 2-3 uger med flere daglige indtag af smertestillende, og jeg 

var tæt på at besvime på en golfrunde, som jeg måtte afbryde, før jeg 

kontaktede vagtlæge og der blev ordineret fysioterapi.                                                                    

Da Anette (min hustru) imidlertid tidligere var hjulpet af Anitas 

zoneterapi efter adskillige fysioterapibehandlinger, valgte jeg også 

først at give zoneterapien en chance, hvilket jeg bestemt ikke har 

fortrudt, idet jeg allerede efter 1. behandling blev smertefri og ikke har 

taget smeretestillende siden.                                                                                                                                                   

Hilsen Bjarne Madsen, Grindsted. 

              

 

http://www.kropanita.dk/

