
Integrativ Medicin

Du är en unik individ och vi ser på dig
därefter. Vi följer och förändrar din
behandling utifrån hur din hälsa utveck-
lar sig. Till slut är du hel och klarar dig
utan oss. Det är vårt gemensamma mål.

Här hittar du oss:

Saltsjögatan 9, 151 71 Södertälje
Tel 08-550 807 88
info@levfrisk.com
www.levfrisk.com

Framtidens läkare kommer inte
att ge medicin, utan kommer att

intressera patienterna för
hur man sköter kroppen, äter
hälsosamt samt förebygger

sjukdomar

Thomas Edison
för över hundra år sedan

08-55080788
www.levfrisk.com

Hälsa
Coaching UtbildningFunktionsmedicin Leg Naprapat

Maren

Södertälje kanall
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Pusselbitarna bildar en helhet

Sedan starten 1976 har vi strävat efter
att arbeta med integrativ medicin dvs
väva samman holistiska tankegångar
med vetenskap i våra terapier.

Genom regelbundna vidareutbildningar
håller vi oss uppdaterade om den senaste
forskningen inom området.

Ibland räcker det med små förändringar
för att uppnå målet.
Ibland tar det längre tid och kräver större
förändringar.
Belöningen blir nästan alltid värd för -
ändringen.

Hos oss får du som patient kvalificerad
behandling och seriöst bemötande.

Har du frågor eller vill du veta mer om de
olika terapiformerna, kontakta oss gärna.

Hos oss finns en stor kunskap 

● Funktionsmedicinare

● Leg. Sjuksköterska

● Leg. Naprapat

● Coach

● Cert. Massörer 

Några analyser som vi använder

● MELISA® metallallergi
● Borrelia och Co-infektioner
● Födoämnesallergi
● Tarmfloreanalys
● Skolmedicinska analyser via

Karolinska universitetslaboratoriet
● Levande blodanalys

Funktionsmedicin

Vår utgångspunkt är alltid att leta efter
orsaken till dina problem, i stället för
att endast behandla symtomen. Vi har
inga färdiga paket, eftersom varje indi-
vid är biokemiskt unik, och behandling-
en därför behöver anpassas till just
DIG och DINA behov.

Naprapati

Naprapaten jobbar med helheten –
manuell behandling, träning, identifie-
ring av bakomliggande problematik och
hur du själv ska kunna förebygga dina
besvär och ledinriktade behandlings-
tekniker, mjukdelsbehandling som följs
upp med individuella tränings- och
ergonomiråd. Målet med behandlingen
är minskad smärta och att återställa
normal rörelsefunktion.

När man är frisk,
har man många mål.

När man är sjuk,
har man bara ett mål.

Våra terapeuter är medlemmar i:
Svenska Naturläkarförbundet, SNLF

samt respektive terapeutförbund
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