bailine elektrotræning:

Sundhed, træning & velvære

Kundens behov
- altid i fokus

JUBILÆUM

Bailines spæde start kom i Norge for mere end 50 år siden. I 1996 så Lisbet Heidum
mulighederne i konceptet og startede den første klinik i Randers for nu 25 år siden.
www.bailine.dk
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Benyt elektrotræning til:
•
•
•
•
•
•

Lindring af smerter
Genoptræning
Forebyggende behandling
Ansigtsbehandling
Vægttab
Velvære

Vi tilbyder også behandling i vores
infrarøde sauna.
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bailine elektrotræning
I 25 år har bailine, med gode resultater, behandlet klienter, der
har behov for: Lindring af smerter, genoptræning, forebyggende
behandling, ansigtsbehandling, vægttab eller bare trænger til en
gang velvære og mere energi.

b

ailine har mange forskellige elektrotræningsprogrammer, der kan have en
gavnlig effekt på både krop og sind.

vægeapparatet. Det er nogle af de behandlinger landets bailine klinikker, tilbyder deres
klienter.

Der er mulighed for at få hjælp til overvægt,
opstramning, muskelspændinger, idrætsskader, restitution, stress, lindre smerter i ryg,
lænd, nakke, skulder og øvrige muskler og
led. Det kan også give en gavnlig effekt, hvis
du døjer med eks. hælspore, fibromyalgi,
gigt, inkontinens eller andre sygdomme i be-

Elektrotræning træner alle muskelgrupper, udskiller affaldsstoffer og
øger blodcirkulationen og giver mere
energi og overskud i hverdagen.

”

Under min graviditet blev mine mavemuskler strakt så
meget ud, at de delte sig i to. Jeg kunne få en hel hånd
ind mellem mine mavemuskler, efter jeg havde født. Jeg
begyndte hos bailine på grund af smerte i ryg og arm, men
behandlingerne hjalp også på maven. Efter et halvt års tid,
kunne jeg kun få 1 finger ind mellem mavemusklerne. Det
er helt fantastik, både at være smertefri og at min mave er
normal igen. Kærlig hilsen Rie.
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Der er ikke to af vores klienter
der er ens, så det er virkelig en
individuel behandling vi tilbyder.
Vi vægter altid personlig service
og professionel vejledning højt,
og bestræber os altid på, at give
alle en god oplevelse.

Vi glæder os altid over, at kunne hjælpe de klienter der kommer i klinikken,
og tilbyder altid en gratis og uforpligtende prøvebehandling, hvor vi finder
ud af hvordan vi bedst kan behandle
og hjælpe.
Der er ikke to af vores klienter der er ens, så
det er virkelig en individuel behandling vi
tilbyder. Vi vægter altid personlig service og
professionel vejledning højt, og bestræber
os altid på, at give alle en god oplevelse.

Bailine har en del klienter, der træner meget
intensivt, fordi kroppen ikke kan nå at restituere. Med elektrotræning kan vi opfange og
behandle problemer inden de udvikler sig
til regulære skader. Hvis skaden er sket kan
elektrotræning hurtigt bringe dig tilbage til
træning og konkurrence.

Alle vores terapeuter er specialuddannet i behandling af elektrotræning og
kan hurtig finde den rette behandling
til de udfordringer og problemer,
vores klienter kommer med.
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”

Rani Allansson Dalsgarð er elitegymnast på
mesterniveau både på Færøerne og udenlands. Han
havde rygproblemer, og blev anbefalet at henvende
sig til bailine. Rani får forebyggende behandling mod
skader, og får trænet de muskler han ikke selv er i stand
til at træne. - Jeg har det godt og har fået særdeles god
rådgivning. Jeg anbefaler alle udøvere, der har ryg- og
muskelproblemer at henvende sig hos Bailine for at få
hjælp, fordi det virker. Rani Allansson Dalsgarð .

”

Jeg blev inaktiv efter en trafikulykke i forsvaret, og tog
38 kg på, og havde en del smerter i ryg og nakke som
følge af ulykken. Efter jeg begyndte på elektrotræning
hos bailine, har jeg tabt 38 kg, fået fornyet energi og har
færrer smerter. Jeg kan varmt anbefale bailine.
Annika G. Madsen

”

Jeg fik slidgigt i knæet på grund af manglende
brusk, samt en revnet minisk. Jeg var i gang med et
vægttabsforløb hos bailine, og terapeuten nævnte, at
hun var sikker på, at bailines behandlinger også kunne
hjælpe på mit dårlige knæ. Lægen har udtalt, at det er
en rigtig god behandling jeg får hos bailine, de elektriske
impulser er super gode for smerterne, og jeg skal
fortsætte behandlingerne. Kærlig hilsen Tina.
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altid personlig Der udarbejdes en
analyse af din
service og
krop inden første
professionel
behandling
vejledning

Under
behandlingen
ligger du og
slapper af

Der er mulighed
for at få hjælp til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overvægt
Mavefedt
Opstramning
Muskelspændinger
Idrætsskader
Genoptræning, restitution
Afhjælpe stress
Lindring af smerter i ryg, lænd, nakke,
skulder og øvrige muskler og led.

Elektrotræning
træner og
opbygger dine
muskler på en
skånsom måde



Elektrotræning
giver hurtige
resultater

Vi starter med en
samtale om dine
forventninger



Book tid til
en gratis prøvebehandling



Det kan også give en gavnlig
effekt, hvis du døjer med f. eks:
•
•
•
•

Hælspore
Inkontinens
Gigt
Fibromylagi eller andre sygdomme
i bevægeapparatet, hvor en bedre
muskelmasse vil kunne gøre en forskel.
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bailine garantien

E

n vigtig ting ved bailine-elektrotræning
er, at vi på forhånd fortæller dig, hvilke
resultater du kan forvente at opnå. Hvis du
beder om det, giver vi dig også en skriftlig
garanti for, at resultatet af behandlingen
stemmer med det, vi i fællesskab er kommet

frem til. Du vil få oplyst af bailine-terapeuten,
inden du starter på behandlingerne, hvilke
kriterier der er gør sig gældende for at vi kan
opfylde bailine-garantien.

”

Jeg var blevet ked at mit eget spejlbillede, og tog en
beslutning om min kropsfacon og vægt skulle ændres. Jeg
fandt frem til, at bailine ville være det helt rigtige for mig.
Sammen med bailines behandlinger og kostvejledning, er
jeg blevet mere glad og smilende, og en slankere udgave
af mig selv. Joan Christensen, 38 år.

”

Jeg begyndte at få smerter i min skulder i forbindelse
med mit arbejde som social- og sundhedshjælper. Det
endte med sygemelding, søvnløse nætter og en del
smertestillende piller. Jeg modtog behandling forskellige
steder, med intet hjalp. Jeg blev anbefalet at prøve bailines
smertelindring. Det er det bedste og mest fantastiske jeg
længe har prøvet. Jeg er nu smertefri og kan sove om natte,
og tager ikke længere smertestillende. Bailine blev min
redning. Kærlig hilsen Marianne.

Velkommen
hos bailine
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- et lettere liv

Alle terapeuter er specialuddannet i behandling af elektrotræning og kan hurtig finde den rette
behandling, til de udfordringer, og problemer klienterne kommer med.
Mere info: www.bailine.dk

