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Lymfedrænage er en effektiv behandling til 
reducering af ødemer/væskeophobning og 
udrensning af hele kroppen. Behandlingen 
hjælper med at udskille affaldsstoffer, 
overflødig væske, stimulere immunforsvaret, 
reducere ødemer, forbedre hud og velvære.

Lymfedrænage fører lymfevæsken fra 
kroppens væv til lymfeknuderne, der renser 
lymfevæsken, før den tømmes ud i de store 
lymfekar og tilbage til blodet.

Lymfedrænage behandling er meget 
afstressende. Programmet sender blide 
impulser, der har en indvirkning på det 
parasympatiske nervesystem, der er 
kroppens afslapningssystem. Når man 
stimulerer nervesystemet på denne specielle 
måde, sender det impulser til hjernen som 
nedsætter produktionen af stresshormoner.

Når lymfesystemet ikke fungerer, bliver 
lymfevæsken  ikke ledt væk, men samler sig 
i bindevævet, der derfor hæver op. Antallet 
af vævskanaler har tendens til at øges  
og  blive størrer, samtidig ødelægger det 
vævets egen evne til at transportere ilt. Det 
betyder, at baketerier får frit løb ,og sår får 
vanskeligere ved at hele. Det giver ødemer, 
og affaldsstoffer ophobes i kroppen.

Bailine lymfedrænage, er en specialiseret 
behandling, der hjæper lymfesystemet 
tilbage til normal funktion. Behandlingen 
er blid og behagelig, og du vil få brugbar 
vejledning undervejs i behandlingen, om 
hvad du kan gøre, for at få den maksimale 
effekt af behandlingen. 

En lymfedrænage-behandling varer
ca. 60 minutter.

Lymfedrænage kan forbedre
dit helbred på mange måder

Ved hjælp af lymfedrænage kan du få udført ”storrengøring” af 
kroppen. Oplagrede affaldsstoffer fjernes gennem den øgede 
cirkulation.



Lymfedrænage forbedrer vores
sundhed på mange måder:

 Gør kroppen mærkbart lettere
 Gi´r kroppen energi og overskud
 Øger forbrændingen
 Forbedrer søvnkvaliteten
 Stimulerer blodcirkulationen

 Fjerner væske i kroppen
 Reducerer hævelse og følelsesløshed 

i arme og ben
 Kan reducere vægt ved forbedring 

af cirkulation
 Fastere hud, reducerer cellulite
 Skaber en bedre velvære

Hvad sker der i kroppen ved
lymfedrænage?

Joan efter et 
vægttab på 
30 kg.

Terapeut: Efter lymfedrænage behandling bør man være lidt i bevægelse, f.eks. vil en gåtur 
øge effekten af behandlingen. Undgå hård træning samme dag. Kombinér lymfedrænage 
med sund kost og motion. Så træner du de indre muskler og  masserer de ydre.



 Ødemer (hævelser) /væske i kroppen
 Hævede ben, arme eller fingre
 Udrensning af affaldsstoffer
 Kolde hænder eller fødder
 Styrkelse af immunforsvaret
 Dårlig blodcirkulation
 Tilbagevendende infektioner og
 træthed efter infektionssygdom
 Hovedpine og migræne
 Efter kræftbehandling ved fjernelse af 

lymfeknuder (aftales med egen læge)

 Væskeophobning ved 
menstruationssmerter

 Supplement til slankekure
 eller efter vægttab
 Overgangsalder/hedeture
 Stress
 Søvnproblemer/kronisk træthed
 Oppustethed
 Fibromyalgi
 Cellulite
 Hudproblemer

Lymfedrænage 
anbefales ved:
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