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Jeg er uddannet zoneterapeut, RAB godkendt 
(RAB = Registreret alternativ behandler)  
og sidenhen muskulær zoneterapeut  
samt øreakupunktør.

Derudover er jeg klinisk diætist,  
hvor jeg har arbejdet med børn  
og voksne på bl.a. Rigshospitalet.

Jeg har egen klinik i Gesten ved Vejen.

Lise Vesterbæk Bak

med kroppen i fokus



Zoneterapi 
Zoneterapi er tryk/massage under fødderne, som er inddelt  
i reflekszoner for hele kroppen.

Muskulær zoneterapi 
Muskulær zoneterapi er en anden måde at udføre zoneterapi på.  
Den anvendes ved de fleste muskulære og led-mæssige lidelser  
men også i forhold til at skabe balance i kroppen.  
Det er en meget kraftfuld og effektiv behandlingsform.

Øreakupunktur
Hele kroppen er afspejlet i øret, hvilket giver en rigtig god mulighed  
for at behandle problemstillinger i kroppen med nåle i ørerne.  
Det kan være en skulderskade, dårlig fordøjelse, kæbespændinger mm.  
Jeg tilbyder ligeledes NADA, som er en behandling,  
der hjælper med at stabilisere kroppen, især psykisk.  
Der isættes 5 nåle i hvert øre ved NADA behandlinger.

Kostvejledning
Kostvejledning hos CORPUS bliver tilrettelagt efter den enkeltes  
klients behov og ønsker om det er vægtforøgelse, vægttab eller  
generel sund kost.

Jeg benytter ofte ovenstående behandlingsformer i kombination,  
for at opnå bedst mulige og mest effektive resultat.

Jeg har fokus på både symptombehandling  
samt forbyggende indsats.  

Behandling hos CORPUS kan bl.a. afhjælpe følgende:

Baby & større børn
• Kolik – mavesmerter – forstoppelse
• Dårlig og urolig søvn
• Snot, hoste mm.
• Dårligt immunforsvar / trivsel
• Nattevædderi
• Væske på ørerne/ml. ørebetændelse
• Angst & stress

Voksne
• Forstoppelse / diarre
• Kroniske smerter
• Smerte/ømhed i kæbe, nakke, skulder, arm, lænd, hofte, knæ
• ”Sovende” arm/fingre
• Dårligt kredsløb
• Spændingshovedpine/migræne
• Gener ved overgangsalder (hedeture, hovedpine)
• Dårligt immunforsvar
• Luftvejslidelser
• Angst & stress

Behandlingsformer


