
NYTT
 úr Havn    

Eftir 12 ár í Lucas Debesar gøtu, 
flutti Bailine  niðan í Brekkugøtu 
8 1. mars í ár.

Hetta hevur verið ein sera spennandi og gevandi tíð 
við nýggjum møguleikum í Bailine-viðgerð. 

Tá ið eg yvirtók Bailine í mars 2008 vóru tað bara 
kvinnuligir kundar. Yvirhøvur komu kundarnir 
til Bailine at fáa hjálp fyri vekttrupulleikar. Men 
tíðirnar broytast og vit broytast við. Í dag hava 
menn atgongd til Bailine.  Í dag venda eini 90 
prosent av kundunum sær til okkara við ymsum 
pínutrupulleikum, bæði akkuta og kroniska pínu. 
Hesi seinastu mongu árini hevur Bailine gjørt stór 
framstig í sambandi við at hjálpa kundum, ið hava 
pínu, og tað er sera spennandi og gevandi at kunna 
hjálpa hesum kundum. Men sjálvandi gloyma vit 
ikki øll hini.

Sum nakað nýtt hava heilsumynduleikarnir í Noregi, 
heimlandinum hjá Bailine, góðkent Bailine sum ein 
viðgerðarmøguleika á heilsuøkinum.
Niðanfyri fari eg lýsa hvørjar møguleikar vit hava at 
bjóða:

Sum tað seinasta nýggja kann 
Bailine bjóða

1) Lymfudrening
Lymfudrening bøtir okkara heilsu upp á nógvar 
mátar:
 Ger kroppin munandi lættari
 Veitir kroppinum orku og yvirskot
 Økir brenningina
 Bøtir svøvndygdina
 Stimulerar blóðrenslið
 Drenar vætu úr kroppinum
 Minkar verk og kensluloysi í ørmum og beinum
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” Eg eri júst 
afturkomin úr 
Danmark eftir 
at hava verið á 
skeið triðu ferð 
í ár í pínulinna
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 Kann minka vektina við at bøta um renslið
 Fastari húð, minkar cellulitis
 Skapar betri vælveru

2) Ryggtrupulleikar
Hevur tú pínu í:
Nakkanum/økslini? Rygginum? Ella knøunum? 
Ella er sjúka atvoldin til rørslutarn?
Kanska fáa vit hjálpt tær?
Bailine hevur beinleiðis samband  við vøddarnar

3) Pína
Plágast tú av pínu?
So kann tað væl vera, at Bailine kann hjálpa tær at 
fáa eitt lív víð minn ella ongari pínu.

4) Andlitsviðgerð
Veitst tú, at Bailine bjóðar andlitsviðgerð
Andlitsviðgerðin hjá Bailine gevur tær vakrari og 
mjúkari húð umframt meiri vælveru.
Tú kanst halda húðina vakra!
Leys húð, djúpar foyrur og rukkur í andlitinum og á 
hálsinum eru tekin um ótrenaðar andlitsvøddar.
 
Fríska húðina upp og fá glans og gott dæmi í 
andlitið, sum tú kanska ikki hevur havt í fleiri ár. 
Andlitsviðgerð hjá Bailine er púra vandaleys og 
uttan nakað kirurgiskt inntriv. 
Andlitsvøddarnir verða eggjaðir til at fáa gongd á 
ta natúrligu tilgongdina, og hjá Bailine verður tað 
gjørt natúrliga við elektromassasju.

5) Lætnan
Droymir tú um ...
hjálp til at lætna og motivatión til ein frískligan 
gerandisdag? So hjálpa vit fegin
Eg var vorðin eitt sindur móð av av síggja meg sjálva 
á myndum frá feriuni, og tí avgjørdi eg, at nú skuldi 
okkurt henda við kropsskapinum og vektini, sigur 
ein av kundum okkara, sum kom á mál.
Ein góð íløga í lívið er eisini at halda og røkja kropp 
og vøddar.

6) Vælvera
Droymir tú um at vera virkin – alt lívið? Røk tær 
kroppin við elektroterapiini hjá Bailine – tað er 
vælvera.

7) Ítrottarskaði og fyribyrging
Veitst tú, at Bailine bjóðar viðgerð fyri ítróttaskaða?
Teir elektronisku venjingarsimulatorarnir hjá Bailine 
byggja vøddar upp, eisini  core-vøddar, við at 
simulera egnu rørslur og spennið í vøddunum, tá ið 
tú venur.

Simulator til venjing verður eisini brúktur í 
medisinskum høpi í sambandi við at  uppbygging 
og at økja og endurvenja vøddar og styrki.  
Ískoytisvenjing, ið gevur týðilig úrslit:
 Meira burturúr venjingini 
 Økir watteffektina 
 Økir styrkina
 Styrkir core-vøddarnar
 Fyribyrgir skaða

”Hevur tú pínu í:
Nakkanum/økslini? 
Rygginum? Ella knøunum?
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8) Uppvenjing eftir
     skaða/beinbrot

9) Uppvenjing eftir at hava skift 
knæ ella mjødn

10) Uppvenjing eftir føðing 
Trupulleikar við deildum búkvøddum
Styrkja alt kropskorsettið eftir barnsburð er sera 
umráðandi, og her kann Bailine vísa á góð úrslit
Droymir tú um meiri magn og mátt? og motivatión 
til ein frískligan gerandisdag?
Eitt sunt likam og vøddavenjing er ein góð íløga í 
lívið – viðgerð hjá Bailine

Tín kroppur fer at 
takka tær fyri tað.
Hjá okkum er aldur eingin 
forðing Veitst tú, hvussu umráðandi 
tað er at røkja likamið – serliga tá ið tú verður  eldri? 
Tað er heilt natúrligt, at vøddar og spengur styttast 
við aldrinum. Men við at geva sær far um vansan og 
halda fast við ta røttu venjingina ber til at røkja sær 
likamið.

Elektroterapiina hjá Bailine – tað er venjing og styrki 
til vøddar og spengur.

11) Vit bjóða eisini
innfrareyða sauna

” Bailine er teldustýrd 
elektroterapi

Hvat fært tú so?

Uttan mun til tínar trupulleikar so hevur ein 
viðgerðartími, elektroterapi, ráðgeving í heilsu, 
góðan kost og vitaminir. Fylgt verður við tíni vekt, 
kropsanalysa verður gjørd.  

Annars verður viðgerðin lagað eftir tørvinum hjá tí 
einstaka. 

Viðgerð við infrareyðum hita um tørvur er á tí.

Tú hevur roynt Bailine. Hevur tú brúk fyri at koma 
í gongd aftur, ella veitst onkran, ið hevur brúk 
fyri okkara hjálp, so ert tú vælkomin at seta teg í 
samband við Elinborg, telefon 31 05 54.

Bailine er teldustýrd elektroterapi.
Við venjingarsimulatorinum hjá Bailine kanst tú 
venja júst teir vøddar, sum tú vilt.

Síðan januar 2018 hevur Bailine í Tórshavn havt 
samstarvsavtalu við Jene Frederikke Kroglykke, 
sum er ein av teimum bestu natúrlæknunum í 
Danmark. Hon starvast á Bailine klinikkini 4. hvørt 
vikuskifti. Hon bjóðar eina breiða heilsukanning og 
viðgerð. 

Vilja tit hava nærri kunning um hetta, ber til at 
hyggja inn á facebooksíðuna hjá Naturklinikken 
Vejle ella á facebooksíðuna hjá Bailine Tórshavn. 

Til ber at bíleggja tíð hjá Bailine.
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