
VELKOMMEN 

Klinikfællesskabet Taastrup Zoneterapi 
består af to erfarne terapeuter;                                                 
Leila Eriksen, zoneterapeut, massør, 
foredragsholder og CAM konsulent, samt 
Myanna Shanna Johansen, zoneterapeut 
kranio sacral- og stress release terapeut.  

Begge terapeuter har erfaring indenfor 
såvel den etablerede sundhedsverden, 
som indenfor den, komplementære og 
alternative behandlerverden. 

Leila har 25 års behandlingserfaring, med 
bl.a. personalepleje, der gør en forskel, 
samt en stor erfaring med behandling af 
børn. Hun har, gennem lige så mange år, 
endvidere arbejdet med international 
forskning/udvikling på sundhedsområdet.  

Myanne har 20 års erfaring med et utal af 
succesfulde behandlingsforløb af mange 
forskellige lidelser. Hun har en særlig evne 
til at nå ind til det enkelte menneske, og 
dermed styrke livsglæden og sundheden. 

Begge behandlere besidder en bred vifte 
af sundhedsfremmende ekspertiser der, 
hvis du ønsker det, kan støtte din/dit barns 
behandling. Ligeledes henviser de begge 
gerne til andre dygtige behandlere. 

For individuelle profiler - Læs mere her: 
www.leilaeriksen.dk 

www.myannejohansen.dk 

 

ZONETERAPI 

Er for ALLE. Store og små – syge og raske. 
Zoneterapi anvendes af mange til at få mere 
energi, nedsætte spændinger i kroppen, styrke 
immunforsvaret og stimulere blodomløbet.  
 
Zoneterapi opleves styrkende & energigivende. 
Mange patienter/klienter bruger zoneterapi ved 
helbredsproblemer, men også, i høj grad, som 
forebyggende til vedligeholdelse af helbredet.  

Konsultationen indledes med en samtale om 
forventningerne til og målet med behandlingen. 
Behandlingerne er helhedsorienteret og foregår i 
et samspil med udgangspunkt i aktuelle behov.  
Konsultationerne, der foregår ved samtale og 
behandling, varer fra ¼ til 1 time. Den fysiske del 
af behandlingen består af påvirkninger af fodens 
reflekszoner igennem tryk og massage. Desuden 
kan behandlingen, fx suppleres med massage, 
kranio sacral terapi, laserterapi, stress release, 
spinal release, øreakupunktur samt rådgivning 
vedrørende fx livsstil og kost m.m.  

Teorierne omkring zoneterapiens virkning er flere.  
Trykpåvirkning af fødderne udløser endorfiner & 
giver en følelse af velbehag og smertelindring. 
Zoneterapi & Massage påvirker det autonome 
nervesystem og sænker dermed kroppens 
stressniveau med helingsprocesser til følge.  Dette 
kan opleves på forskellig vis. Fx bedring af 
fordøjelsen, mere energi, større overskud m.v. 
Akupunktur-meridianer stimuleres, hvorved disse 
energibaner opleves påvirket i positiv retning. 
Den ny biologi beskriver, at mennesket er 
opbygget af et netværk af energier, som alle 
påvirker hinanden på kryds og tværs imellem 
krop, sind og ånd. De er ikke alene begrænset til 
at påvirke det enkelte menneske, men også til at 
påvirke mennesker imellem (ex. terapeut og 
patient). Kroppen kan således opleves som en 
såkaldt ”klangkasse”, hvor påvirkning ét sted i 
kroppen kan forplante sig som bølger/resonans til 
resten af systemet. 

REAKTIONER 
 
 
Mange patienter / klienter der får zoneterapi, 
oplever en tilstand af veltilpashed og 
afslappethed - under og efter behandlingen. 
Oplever større livsglæde og mere overskud. 
 
Reaktioner, som opleves, er ofte…… 
- bedre søvn og oplevelsen af at  

vågne mere udhvilet, få mere energi 
- øget fysisk og psykisk velvære 
- udrensesymptomer som ex øget 

svedsekretion, øget udskillelse af urin, 
hyppigere afføring, øget sekret fra 
næse, svælg og bronchier 

- symptomer fra tidligere sygdomme 
kan kortvarigt blusse op og forsvinde 

- humørsvingninger. 
 
Sådanne reaktioner betragtes ikke som tegn 
på forværring, men oftest som et positivt tegn 
på, at kroppen reagerer og stabiliserer sig. 
 

DRIK GERNE RIGELIGT MED VAND 
 EFTER EN BEHANDLING 

 
 

        RING/SMS TIL OS  
       HØR - HVAD VI KAN GØRE FOR DIG 

 

                                 
               Leila                           Myanne    

                                                     
              26 18 95 90                  22 54 82 16 

 
 

            www.taastrupzoneterapi.dk 

                                -en handling for livet! 



 
VI TILBYDER  

• Personalepleje - der betaler sig 
• Behandling af børn og voksne 
• Zoneterapi 
• Laserterapi  
• Massage 
• Øreakupunktur 
• Kranio Sacral Terapi 
• Spinal Release  
• Stress Release 

Priser april 2014 
 
 

 
VED BEHANDLING I KLINKKEN 

1. konsultation  500,00 kr. 

Efterfølgende behandlinger  
(børn over skolealderen samt voksne) 

 
450,00 kr. 

Efterfølgende behandlinger 
(for børn under skolealderen)  

 
300,00 kr. 

 
VED HJEMMEBEHANDLING 

1. konsultation  600,00 kr. 

Efterfølgende behandlinger  
(børn over skolealderen samt voksne) 

 
550,00 kr. 

 
Øvrige behandlingstilbud – Specielle Firmatilbud                   

Hør nærmere i klinikken.  
 
Tilskud til behandling 
Sygesikringen ”danmark” yder tilskud til zoneterapi  
til sine medlemmer i gruppe 1, 2 og 5. 
 
Mange private sundhedsforsikringer yder endvidere  
hel eller delvis tilskud til et givent antal behandlinger 
hos en RAB registreret zoneterapeut. 
 
Du kan nemt undersøge, hvilke muligheder din 
sundhedsforsikring tilbyder dig og dit barn. Har du 
spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. 
 
Hver RAB registreret zoneterapeut udbyder forskellige 
muligheder for supplerende støttebehandlinger. 
 
Du er velkommen til at kontakte os for nærmere 
oplysning om muligheder, priser m.v. 
 
Afbud/udeblivelse: Ved afbud mindre end 24 timer 
før aftalt tid forbeholdes retten til at afregne 50 %. 
Ved udeblivelse eller afbud samme dag forbeholdes 
retten til at afregne med 100 %. 
 
 
Betaling kan foregå kontant, via net-bankoverførsel, 
samt via mobiloverførsel; Mobile Pay og Swipp.          
For Dankort betaling; hør muligheder i klinikken. 
 

VELKOMMEN 
TIL 

KLINIKFÆLLESSKABET 
 

TAASTRUP ZONETERAPI 
V/ LEILA ERIKSEN & 
MYANNE JOHANSEN 
TAASTRUP HOVEDGADE 92, 1 SAL, 2630 TAASTRUP 

500 METER FRA TAASTRUP S-STATION                        

FRI PARKERING I GÅRDEN   

Mobil: Leila Eriksen 26 18 95 90  
Myanne Johansen 22 54 82 16 

Web: www.taastrupzoneterapi.dk 
 
 

Tilskud fra Sundhedsforsikringer 
 

Registreret Behandler    
- Din Garanti! 

 
At konsultere en Registreret Alternativ 
Behandler betyder, at du er kommet til 
en klinik, hvor behandleren opfylder en 
række faglige og etiske lovkrav, samt er 
medlem af en eller flere registrerings 
ansvarlige brancheforeninger, som er 
godkendt af Sundhedsstyrelsen. 
 
Yderligere information: www.srab.dk 
 

Laserterapi 
 

 
 
Laserterapi er helt uden bivirkninger og har 
videnskabelig dokumenteret effekt ved fx 
nakkesmerter. Er  ligeledes yderst effektiv 
ved behandling af andre muskel/ledsmerter, 
samt ved forkølelsessår & fodvorter. Læs her, 
hvad laserterapi kan, www.powermedic.dk. 

 


