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Oplev følelsen af velvære og ny energi...

Center Care tilbyder wellness behandlinger for både 
lokale og feriegæster i Skærbækcentret.

En behandling hos Center Care, giver dig følelsen af 
velvære og ny energi.

Mit navn er Simon Klausen. Jeg er uddannet fysiote-
rapeut i 2022. Jeg bruger min viden om menneskets 
fysiologi og anatomi til at give dig en behandling 
som både virker afslappende og giver afspænding af 
musklerne.

Jeg glæder mig til at give dig følelsen af velvære og 
ny energi.  
Venlig hilsen Simon

Book og betal i Receptionen i Skærbækcentret.

OBS. Ved afbud, meddeles dette senest på dagen kl. 8 via sms/ringe på tlf. 22 99 52 41, ellers opkræves der et gebyr på  
250 kr. Ved udeblivelse opkræves den fulde behandlingspris. Bemærk at nogle behandlinger udføres ikke på gravide  
(se beskrivelse). Børnebehandlinger er altid på forældrenes ansvar.
Hvis du tager medicin, har hjerteproblemer, problemer med blodtrykket, er allergisk eller andet skal du informere perso- 
nalet, forud for behandling. Vi fraråder indtagelse af smertestillende midler eller alkohol i forbindelse med behandlinger. 
Ved behandling bør du ikke bære smykker, ur og lignende. Og ej heller make-up. Det er en god ide at undgå barbering 
af benene m.m. inden en behandling. Hvis du er mand og skal have ansigtsbehandling bedes du være barberet forud for 
besøget.

For sportsfolk eller personer med ”almindelige 
problemer” såsom hovedpine, nakke-, skulder- og 
rygproblemer mm., spiller massage en stor rolle.

Korrekt massage stimulerer kredsløbet, fjerner 
affaldsstoffer, skaber bedre balance i muskulaturen 
samt generelt bedre velvære.

OBS! Tilbydes ikke til gravide.

Vælg mellem: 
55 minutter for kr. 449,-  
25 minutter for kr. 325,-
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VELKOMMEN... MASSAGE

Book en tid på tlf. 22 99 52 41 eller simon.fysioterapi@hotmail.com 
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Oplev følelsen af velvære og ny energi...

Book en tid på tlf. 22 99 52 41 eller på simon.fysioterapi@hotmail.com 

Massageformen med de varme sten har en afslappen- 
de og afstressende effekt, som løsner spændinger og 
efterlader kroppen med en svævende fornemmelse af 
lethed.
De varme sten åbner for blodgennemstrømningen, 
derved transporteres ilten lettere gennem kroppen og 
muskulaturen bliver afslappet, ligesom leddenes øm- 
hed mindskes.
Du vil få følelsen af at dine muskler langsomt ”smelter” 
og dine spændinger giver efter. Først masseres kroppen 
med de varme sten, efterfølgende placeres stenene de 
steder på kroppen hvor der oftest vil opstå muskelspæn-
dinger
OBS! Tilbydes ikke til gravide. 
65 min. kr. 555,-

Ansigtsbehandling/massage er til dig med muskulære  
problemer af nakke, ansigt, hals evt. ved hovedpine, 
kæbe og nakkesmerter.
Behandlingen starter med en nakke-, skuldre- og ryg-
massage. Herefter, massage af ansigtets muskler og 
trykpunkter.
OBS! Tilbydes ikke til gravide. 
55 min. kr. 449,-

Jeg tilbyder også fysioterapeutisk behandling.
Første konsultation: 
Når du kommer med en problematik for første gang, 
har vi 45 min. til en grundig undersøgelse og behand-
ling, hvorefter det videre forløb planlægges. Ydelsen er 
tilskudsberettiget af Sygesikringen ”danmark” 
45 min. kr. 405,-

Fysioterapeutisk behandling 
Efterfølgende normalbehandling (30 min.) som f.eks. 
manuel behandling og træningsterapi. Ydelsen er til-
skudsberettiget hos Sygesikringen ”danmark” 
30 min. kr. 305,-

Kort behandling 
Til f.eks. taping (15 min.). Ydelsen er tilskudsberettiget 
hos Sygesikringen ”danmark”. 
15 min. kr. 165,-

Fysioterapeutisk massage 
For dig der trænger til en fysioterapeutisk massage.  
(30 min.) på f.eks. skulder/nakke. Ydelsen er ikke tilskuds-
berettiget hos Sygesikringen ”danmark”. 
30 min. kr. 305,-

Booking:  
Book din tid til fysioterapeutisk behandling på: bbfys.dk
Du kan betale kontant, med MobilePay aller via ban-
koverførsel.
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HOTSTONE-MASSAGE

ANSIGTSBEHANDLING 
Inkl. ryg/nakke/skuldre-massage

FYSIOTERAPEUTISKE 
BEHANDLINGER

For dig der trænger til en grundig massage på hele 
kroppen eller kun f.eks. skulder/nakke/ryg. Ydelsen er 
ikke tilskudsberettiget hos Sygesikringen ”danmark” 
45 min. kr. 400,-

Kr. 85-110/gang afhængig af holdtype.

HELKROPSMASSAGE

HOLDTRÆNING


