Motion & Velvære

Har du haft smerter og senelidelser i mere end tre måneder, kan Ordrup Fysioterapi & Sportsklinik
tilbyde dig behandling med Shockwaveterapi - det sunde alternativ til kortisonindsprøjtninger og kirurgi.

SPIL TENNIS, GOLF ELLER LØB UDEN SMERTER!
Behandlingen har en helbredelsesrate
på 80%. Den kræver oftest et behand
lingsforløb på kun 4-6 behandlinger.
Herefter er du symptomfri, også
selvom lidelsen har generet dig i
årevis.

ORDRUP FYSIOTERAPI
& SPORTSKLINIK
Ordrupvej 46B, 1.th. 2920 Charlottenlund
Tlf. 3963 2310, ordrupfysioterapi@gmail.com
Åbningstid mandag-fredag 07.00-20.00.
Weekend efter aftale.

Sommeraktiviteter uden smerter

Klinikken har overenskomst med sygesikringen

Fysioterapeut Klaus Noah Petersen
fra Ordrup Fysioterapi & Sportsklinik
er ekspert i idrætsskader. I mange år
har han arbejdet intensivt med den
revolutionerende behandlingsform
Shockwaveterapi i forbindelse med
behandling af idrætsskader. ”Det er
en meget resultatorienteret behand
ling, når vi taler kroniske senelidelser
som eksempelvis tennisalbue og
smerter i achillessener. Smerter og
skavanker, der hindrer folk i at dyrke
deres ugentlige træning på tennis
eller golfbanen kan vi fjerne efter 4-6
behandlinger, så folk er tilbage i fuld
vigør og klar til kommende aktiviteter”, fortæller Klaus Noah Petersen fra
klinikken i Ordrup.

SHOCKWAVE KAN
FJERNE KRONISKE
GENER BL.A.

ER DU KLAR
TIL SOMMEREN?

- Tennis- og golfalbue
- Frossen skulder
- Smerter i achillessener
- Knælidelser
- Hælspore

Ordrup Fysioterapi & Sportsklinik
tilbyder en pakke med
undersøgelse, ultralydsscanning
og Shockwaveterapi (én behandling)
til en speciel pris på

999,-

GRATIS

ultralydsscanning

Normalpris 1.999,Tilbuddet gælder i juni

Når du booker
Shockwaveterapi

REVOLUTION PÅ
LØBEBÅNDET

Selv de nærmeste veninder kan blive i tvivl: Extensions eller ej?

HÅRTRYLLERI I
VERDENSKLASSE!

Extension så hverken din kæreste eller veninde
ser det og med den højeste tilfredshed for dig
selv. Det kalder Extension by Bothmann hårtrylleri i
verdensklasse. Over 18 års erfaring med extension
gør det muligt. Hos Extension by Bothmann på Hovedgaden i Lyngby arbejdes der med fletteteknik
og extensionhår i højeste kvalitet. Passionen her
er at skabe et volumiøst og smukt hår med det
klare mål, at looket bliver så naturligt som muligt.
Næsten alt kan lade sig gøre med hårpåsætning
hos Extension by Bothmann. Bestil tid enten pr.
telefon (7026 7086) eller på www.extensionbb.dk
til en personlig snak med Heidi om dine ønsker og
dine muligheder.

Italienske Technogym introducerer nu et nyt
og revolutionerende løbebånd. I Danmark
er det Pedan A/S, der er distributør af
det populære italienske fitnessudstyr, og
i forbindelse med indvielsen af firmaets
udvidede faciliteter og nyrenoverede lokaler
i Køge, bliver MyRun Technogym introduceret. “Her er egentlig ikke tale om et
løbebånd, men om en løbeløsning”, fortæller
solution specialist Kim Emil Olsson fra
Pedan. MyRun Technogym er et intelligent
løbebånd, der kan måle og efterfølgende
justere løberens teknik. “Med MyRun Technogym kan du optimere dit løb og lettere
nå dine målsætninger, hvad enten her er
tale om et halvmarathon, DHL Stafetten
eller måske Eremitageløbet”, fortæller Kim
videre. Du taster dine aktuelle løbedata ind
(træningsmængde, distance, tider osv), derefter dit mål i fremtiden (distance og dato)
og programmet udfærdiger et løbeprogram
for hele perioden. Nu kan du hoppe på
løbebåndet og starte med at løbe. Efter kort
tid registrerer MyRun Technogym dit løb,
din stil, din fart, og herefter følger korrektioner til din løbeteknik. Det er smart!
MyRun Technogym, der - selv for fumlefingre - er let
at samle, koster 23.000 kr. Løbebåndet kan købes på
pedan.dk, hvor du kan læse mere om vidunderet.

What’s
up?

VIND DEN RENESTE MANDEDUFT

CLEAN FOR MEN CLASSIC er en ny serie af velduftende produkter
til mænd – med en krydret, træagtig moskusduft fanges essensen af
en afslappet, men sofistikeret, moderne gentleman, der har sin helt
egen selvsikre stil. Smarte etiketter eller statementdufte definerer ikke
denne mand. Han værdsætter produkter af høj kvalitet, og duften bærer
han, fordi han kan lide den og ikke for at imponere andre. Den franske
parfumør, Patricia Choux, har skabt CLEAN FOR MEN CLASSIC. Hun
er uddannet på den prestigefyldte parisiske parfumørskole, Institut
supérieur internationale du parfum, de la Cosmetique et de l’Aromatique
alimentaire, og er kendt for sin eksperimenterende og utraditionelle stil.
”Udviklingen af CLEAN FOR MEN CLASSIC var som at skabe hjertet af
den nye generation af CLEAN Men – en moderne og samtidig klassisk,
sprød friskhed med en tydelig moskus-oprindelse. Helt i tråd med den
nye bølge af krydrede friske dufte er CLASSIC en blanding af krydderier
(sort peber og safran) med en aromatisk friskhed og en sexet træ- og
ravagtig undertone samt en antydning af træsorten, oud, som har en
helt unik og fortryllende duft. I hjertenoten brugte jeg grøn viol og iris
til at frembringe det klassiske aspekt med et moderne touch”, fortæller
Patricia. Nu kan tre læsere vinde en 60 ml. CLEAN FOR MEN CLASSIC
Eau de Toilette til en værdi af 495 kr. For at deltage i konkurrencen skal
du svare korrekt på følgende spørgsmål:
Hvilket landet kommer skaberen
af CLEAN FOR MEN CLASSIC,
Patricia Choux, fra?
Gå ind på Liebhaverboligen.dk under “Konkurrencer”
for at se, hvordan du deltager. Held og lykke!
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