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bailine elektrotræning:

Sundhed, træning & velvære
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Benyt elektrotræning til:

•	 Lindring af smerter
•	 Genoptræning
•	 Forebyggende behandling
•	 Ansigtsbehandling
•	 Vægttab
•	 Velvære

Vi tilbyder også behandling i vores 
infrarøde sauna.

bailine elektrotræning



I mere end 25 år, har bailine behandlet kunder, der har behov for: 
Lindring af smerter, genoptræning, forebyggende behandling, 
ansigtsbehandling, vægttab eller bare trænger til en gang velvære 
og mere energi.

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

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 bevægeapparatet. Det er nogle 
af de behandlinger landets bailine klinikker, 
tilbyder deres kunder.

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

baILIne eLektrotrænIng

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.

”

bailine elektrotræning



Vi  glæder os altid over, at kunne 
hjælpe de kunder der kommer 
i klinikken, og tilbyder altid en 
uforpligtende prøvebehandling, hvor 
vi finder ud af, hvordan vi bedst kan 
behandle og hjælpe. 

Der er ikke to af vores kunder der er ens, 
derfor giver vi altid en individuel behandling. 
Personlig service og professionel vejledning 
er vigtig for os, og bestræber os altid på, at 
give alle en god behandling.

bailine har en del kunder, 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 kunder kommer med.

bailine elektrotræning

Der er ikke to af vores kunder  
der er ens, derfor giver vi altid 
en individuel behandling. 
Personlig service og professionel 
vejledning er vigtig for os, og vi 
bestræber os altid på, at give alle 
en god behandling.



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.

”

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 . 

”
bailine elektrotræning



bailine elektrotræning

Det er usundt at sidde stille hele livet. Men en dokumenteret 
undersøgelse fra Institut for Folkesundhed viser, at inaktive 
danskere har et markant dårligere helbred og dør 5-6 år tidligere, 
end dem der er fysisk aktive. Den gode nyhed er, at selv let 
motion som spadsereture, cykelture eller anden lettere motion er 
tilstrækkelig til, at man er uden for risiko.

Tag cyklen på arbejde 
Der er derfor god grund til at tage cyklen på 
arbejde og spadsere en tur om søndagen. 
For hvis man ikke dyrker anden motion, end 
hvad de daglige trapper og indkøb kræver, 
venter der i længden en mere trælsom 
tilværelse. 

Undersøgelsen fra Institut for Folkesundhed 
fandt ingen markant helbredsmæssig forskel 
på folk, der dyrkede let og hård motion. Det 
er altså ikke nødvendigt at træne så tit for 
at opretholde helbredet. Let motion svarer 
til mindst 4 timers gang, cykling eller lettere 
havearbejde. Vil man lidt længere op på 
motionsstigen, skal der sved på panden. 
Institut for Folkesundhed betegner de aktive 
danskere, som folk der dyrker mindst 4 timers 
motionsidræt om ugen eller tager hårdt fat i 
haven i mindst 4 timer hver uge. 
tidligere var 14 % af alle mænd og 12 % 
af alle kvinder inaktive, og det er en plaget 
gruppe af danskere. De vil i gennemsnit dø 
5-6 år tidligere end andre grupper, og de 
vil være mere præget af sygdom. Inaktive 
mænd kan forvente at lide af langvarig 
belastende sygdom i knap 3 år mere end 
andre mænd, mens inaktive kvinder kan 

Let MotIon 
Forebygger sygDoM



bailine elektrotræning

forvente at være syge i 7,4 år mere end 
kvinder, der dyrker let eller hård motion. 

Fravær på arbejdet
karrieren kan også belastes af flere års 
inaktivitet, og her ses en lille forskel, mellem 
dem der dyrker let motion og hårdere 
motion. De fleste sygedage står de inaktive 
dog for. Inaktive kvinder har næsten 7 ekstra 
sygedage om året. statistikken fortæller, 
at inaktive kvinder kan komme ned på 
halvanden sygedag om året i forhold til 
andre kvinder, hvis de vælger at dyrke let 
motion. 

samlet set står de inaktive og moderat aktive 
mænd og kvinder for 3,1 millioner ekstra 

sygedage om året aktive og det er kvinderne 
der står for 70 %. 

Hospitalsindlæggelser 
og førtidspension 
Inaktivitet kan sende folk på førtidspension. 
af de førtidspensioner der tildeles hvert år, 
står de inaktive for 8 %. Det svarer til små 
1200 førtidspensionister hvert år. Inaktive er 
også oftere på hospitalet. Hvis man lægger 
de inaktive og moderat aktive sammen, giver 
det 100.000 flere indlæggelser om året. 

så hvis man kan presse en cykeltur eller to 
ind i den daglige rutine, er man altså godt 
hjulpet på vej, hvis man vil forebygge 
sygdomme og øge sit velvære. 



bailine elektrotræning

overvægt og lavt selvværd hænger tæt sammen, og mødre, som er 
utilfredse med deres egen krop, påvirker deres døtre, så de også får 
det dårligt med deres udseende. 

Det viser en dansk undersøgelse foretaget 
af Webpol for Unilever Danmark i samråd 
med birgit Petersson, psykiater og lektor i 
medicinsk kvinde- og kønsforskning ved 
københavns Universitet.

Undersøgelsen viser blandt andet at:
•	 55 % af alle danske kvinder mellem 18-

64 år mener, at de ville synes bedre om 
sig selv, hvis de var tyndere. 

•	 næsten hver anden kvinde mellem 18 
og 64 år er utilfreds med sin kropsvægt 
og figur. når kvinderne bliver bedt om 
at nævne, hvad de helst vil ændre, svarer 
95 % kropsvægt og kropsfigur. 

•	 49 % af de 18 til 64-årige er enige eller 
helt enige i, at det er svært at føle sig 
smuk med de skønhedsidealer, der er i 
dag.

De unge pigers og kvindernes manglende 
selvværd giver sig blandt andet fysisk udslag 
i, at hver anden unge kvinde mellem 15 og 
17 år er blevet hjemme fra en strandtur eller 

har holdt sig væk fra at dyrke sport, fordi de 
havde det dårligt med deres udseende. og 
4 ud af 10 unge kvinder mener, at de ville få 
det bedre med sig selv, hvis de blev tyndere.
birgit Petersson mener, at det er 
skræmmende oplysninger:

 
”Det er kedeligt, at kvinder og unge 
piger i den grad lader sig begrænse af 
manglende selvtilfredshed. og det er 
bemærkelsesværdigt, at piger og kvinder 
i alle aldre ønsker fokus væk fra, hvordan 
vi ser ud, og alligevel vægtes det at være 
tynd højest. 

 
Det viser, at der stadig er behov for, at 
skønhedsidealerne tages op til revurdering, 
og at der gøres en indsats for at undgå, at 
unge udvikler et dårligt kropsligt selvværd,” 
siger psykiater og lektor i medicinsk 
kvinde- og kønsforskning ved københavns 
Universitet, birgit Petersson.

oVerVægt gIVer 
LaVt seLVVærD



bailine elektrotræning

bailine gør fuldstændig det samme, som når du 
selv træner i  et motionscenter.

Ved træning bruger du kroppen, men du 
går typisk i stå, når din krop begynder at 
syre til og din hjerne registrerer, at dine 
muskler er udmattede – med bailine 
fortsætter træningen upåvirket, fordi det 
er en computer og elektroder, der styrer 
træningen og ikke din krop. en bailine 
behandling er derfor meget effektiv og 
koncentreret. og du vil få det optimale 
resultat, hvis du kombinerer din træning 
med fornuftig kost. 

Hensigten med elektronisk stimulering 
af nerver og muskler hos mennesket er 
en efterligning af den naturlige proces. 
Ved at levere en svag strøm, der svarer 
til den, der normalt går over nervecelle-
membranen ved en nerveimpuls, kan 
man få den samme muskelkoncentration 
som ved normale forhold. bailine kan med 
behandlinger øge mængden af nerve-
impulser og muskelkontraktioner, hvilket 
har en dokumenteret gavnlig effekt dels på 
muskel masse og dels på velbefindende. 

bailine er velegnet som træningsprogram, 
effektivt på vægttab, øger muskelmassen, 
ændrer forbrændingen og strammer 
kroppen op.
 
bailine er som behandling også 
egnet til smertelindring og øget 
velvære for personer med gigt, 
inkontinens, fibromyalgi, ømme led, 
træthedssymptomer, stress og dårlig 
ryg - som i mange tilfælde skyldes svage 
mavemuskler. behandlingerne øger 
kroppens energi niveau og løser op for 
muskelspændinger, så livskvalitet og 
mobilitet omgående forbedres. 

Andreas Hartkopp, Overlæge, ph.d.
Privat hospitalet Hamlet. 
Speciallæge i Reumatologi og idrætsmediciner. 

* bailine simulatoren er godkendt og testet som 
medicinsk apparat efter IEC sikkerheds-rutiner 
efter CE/EEA Europæiske direktiver (93/42/EEC). 

baILIne er eFFektIV 
trænIng og 
MUskeLstIMULerIn

Andreas Hartkopp, 
Overlæge, ph.d.
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AlTid pErsonlig 
sErVicE og 
professionel 
vejledning

Book tid til 
en prøVE- 

bEHAndling

Vi starter med en 
sAmTAlE om dine 

forventninger

Der udarbejdes en 
AnAlysE af din 

krop inden første  
behandling

Elektrotræning 
TrænEr og 

opbyggEr dinE 
musklEr på en 
skånsom måde

Under 
behandlingen 
ligger du og 
slAppEr AF

Elektrotræning 
giver HurTigE 
rEsulTATEr










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.

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.



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.

”

bailine elektrotræning

en vigtig ting ved bailine-elektrotræning   
er, at vi på forhånd fortæller dig, hvilke 
resultater du kan forvente at opnå i forhold 
til vægttab. 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.

baILIne garantIen
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Velkommen 
hos bailine

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

Tlf. 86 43 84 00  .  kontakt@bailine.dk

Book en 
prøvebehandling


