10 FANTASTISKA ÅR MED ZONTERAPI & LASER HOS ELISABETH OLOFSSON

Elisabeth utför en av sina behandlingar i lantlig miljö på gården i Nyatorp.

I lantlig miljö, strax norr om
Tingsryd i Nyatorp har jag min
mottagning i en charmig gammal smålandsgård med vacker
trädgård. Även mottagning i
Karlshamn i en härlig miljö med
mysig bakgård.
För mer än 10 år sedan hade jag
själv utmattning, smärta och värk.
Sjukvården kunde inte hjälpa mig och
jag fick leta efter det alternativa. Jag
kände att jag hittade det som hjälpte
mig med Zonterapi & Laser och
förstår lättare mina kunder av egen
erfarenhet.
Jag har en Medicinsk Laser, som är
den senaste tekniken från leverantören
med fantastiska resultat på många
kroppsliga åkommor och även Triggerpunktsbehandling för dem som
behöver..
Jag behandlar även med Zonterapi

från ansikte, huvud, händer eller fötter
mot stress, spänningar, oro, sömn,
med mera. Kombinerar ibland med
Medicinsk Laser.
NYHET! Smärtfri Lymfbehandling
med lättare massage för att hitta svullnad, inflammation, knottror fibroser,
celluliter, fibromyalgi, ärr, stopp av
olika slag. Kombinerar med Medicinsk
Laser för att komma åt problemen och
får igång cirkulation och flöde.
Japansk Facelift: Naturligt lyft, mot
rynkor och svullnad.
Foto före och efter

Margareta Olssons berättelse
När jag hade samlat på mig vätska och
att särskilt fötterna svullnade och blev
kalla sökte jag hjälp i sjukvården, men de
kunde inte hjälpa mig. Då sökte jag själv
hjälp hos terapeuten Elisabeth Olofsson
på Zonterapi & Laser i Karlshamn, även
mottagning i Nyatorp/Tingsryd och efter
ett par tre behandlingar med Medicinsk
Laser märkte jag hur det lättade i fötterna.
- Elisabeth förklarade att det var lymfvätska som samlats i fötterna, lymfan
och blodet cirkulerar runt i kroppen, men
om cirkulationen försämras kan det bli
stagnationer och lymfan samlas på vissa
ställen, ofta kring fötter, vader, ben, knä,
lår, armar och magen. Jag hade dessutom
varit ute för en del olyckshändelser efter
klimakteriet när risken för benskörhet
ökar på grund av östrogenbrist. Ramlat

och skadat höger axel och tidigare även
brutit handleden. Efter det försämrades
genomströmningen och cirkulationen ännu
mer i kroppen. Först var jag lite nervös för
att det skulle göra ont med behandlingen.
Jag hade hört talas om att lymfmassage
kunde vara ganska smärtsam. Det var
en positiv överraskning att det kändes
så skönt med lätt massage kombinerat
med laser och jag började märka resultat
redan efter några gånger. Efter den första
behandlingsomgången hos Elisabeth gjorde
jag ett uppehåll under några år men då
märkte jag att svullnaderna kom tillbaka.
Sommaren 2018 återupptog jag laserbehandlingarna och det gav snart tydliga
resultat. Lymfvätskan cirkulerar bättre,
svullnaderna, fibroserna är borta och även
celluliterna på överarmar och lår minskar
och försvinner på köpet.

Välkommen till Elisabeth
Medicinsk Laser hjälper mot:
Problem i muskler, senor, leder, artros, lymfan mm.
Svullnad, inflammation och cirkulation
Värk i nacke, rygg, axlar, knä och höfter mm.
Nerv ikläm handled, axel, trigeminus, ischias mm.
Huvudvärk och migrän
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Friskvårdskuponger. Nyponolja, Presentkort.

Temprana Reflexterapi: Behandling
av olika neurologiska problem, funktionsnedsättning med mera.

www.ansiktszon.se
elisabeth.olofsson@live.se
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Mottagn: Drottningg 31 i Karlshamn & Nyatorp/Tingsryd
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