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KlinikSuni opkvalificerer
sine behandlingstilbud
Birgitte suni har taget en uddannelse som helsevejleder
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Book din tid
allerede nu!

tlf. 5325 5324
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Birgitte Suni viser beviset
frem på, at hun fornylig har
afsluttet en uddannelse som
helsevejleder. Privatfoto

Snave: - På KlinikSuni vægter
vi fagligheden højt.
Det fortæller Birgitte Suni,
som fornylig har afsluttet sin
uddannelse som helsevejleder. Hun driver Klinik Suni
sammen med sin mand Jan
Suni, der er cand. phil. i psykologi.
Helsevejlederuddannelsen tilstræber at bygge bro
mellem det etablerede sundhedssystem og alternativ behandling. Uddannelsen giver
helsevejlederen en forskningsbaseret viden om fx proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer, mineraler, kosttilskud,
urter, syrebalance, blodsukkerbalance, allergi, børneernæring og naturmedicin.
Birgitte Suni fremhæver, at
kroppens byggesten er vigtige
for vores psykiske og fysiske
sundhed, og at hun nu er kvalificeret til at sammensætte
en kur, der understøtter kroppens modstandskraft, så immunforsvaret styrkes og genoprettes.
- Men klienter med alvorlige symptomer bliver altid
henvist til at opsøge læge, understreger Birgitte Suni.

Refleksterapi til børn med
specielle behov

Birgitte Suni er uddannet folkeskolelærer og har gennem
det meste af sit voksenliv arbejdet med børn og unge med
specielle behov.
Derfor er hun meget begejstret for den specialuddannelse, hun lige er påbegyndt,

hvor hendes uddannelse som
ansigtsrefleksterapeut danner
baggrund.
- Den nyeste forskning dokumenterer, at vores hjerne
har en umådelig plasticitet,
siger Birgitte Suni.
Neuro-plasticitet er hjernensevne til at ændre sig som

følge af målrettet stimulering
af reflekspunkter, som har direkte forbindelse til hjernen.
- Hjernen skaber nye hjerneceller, danner nye forbindelser og ændrer strukturen af
eksisterende forbindelser, så
vi altid kan udvikle og forandre os. Med den rette stimu-

lation kan beskadigede dele
af hjernen omorganiseres, så
skadens mistede funktionsevne genoprettes, forklarer
Birgitte Suni.
Erfaringer viser, at refleksterapi fx kan afhjælpe indlæringsvanskeligheder, læse- og
regneproblemer, sprog- og
motoriskudvikling, hyperaktivitet og sensitivitet.
- Med min nuværende refleksterapi har jeg behandlet
børn i alle aldre, som har haft
stor glæde af min behandling,
fortæller Birgitte Suni.
Jan Suni har specialiseret
sig i 5-PATH hypnoseterapi,
som også anvender kroppens
naturlige
selvhelbredende
evner. Hvis en klient har befundet sig i en langvarig stresstilstand, har klientens krop
forbrugt større mængder
næringsstoffer, så klienten er
i underskud af mineraler og
vitaminer.
- I sådanne tilfælde søger jeg
råd hos Birgitte, så min klient
får glæde af hendes faglige viden, fortæller Jan Suni.
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Dosispakningen
er en nem og
bekvem måde at
tage din medicin på i
den rette mængde
og til den rette tid.
En løsning du kan
være helt tryg ved.
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• Børnebassin
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Aarup Apotek | Bredgade 60 | 6346 5105
Vissenbjerg Apotek | Østergade 11 | 6346 5109
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