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Stress kan
gi overvekt
Hos Stavanger
Soneterapi møter de
ofte mennesker med
stressrelaterte plager.
Mange oppsøker
hjelp mot ulike
problemstillinger
som har sammenheng
med stress:
* Stoffskifteproblemer
* Depresjon
* Fordøyelsesplager
* Søvnplager
* Muskel- og skjelettplager
* Nedsatt immunforsvar
Høg grad av stress over lengre
tid medfører en stor belastning
på hele kroppen. Den settes i
en konstant kriseberedskap som
over tid vil overbelaste hormon
systemet, sirkulasjonssytemet
og immunforsvaret slik at krop
pen blir i stor ubalanse og ofte
gjør oss trette og slitne.

sjonen øker når kroppens kapa
sitet reduseres. Vi har ofte høye
krav til oss selv, og takler dårlig
at kapasiteten ikke er optimal.
Frustrasjon kan føre til ned
stemthet som igjen kan med
føre en depresjon. Depresjon er
relatert til lavt Serotonin-nivå i
kroppen. Serotonin produseres
i tarmsystemet vårt. Hormon
systemet er viktig å jobbe med
for å øke livsglede, mental ro og
unngå depresjon. Under behand
ling fokuserer vi også på å lytte
og veilede pasienter som har det
vanskelig, sier Vibecke Ree Hei
mark.

Fordøyelsesplager

Stoffskifteproblemer
Når negativt stress får påvirke
kroppen over tid, kan det føre til
en forstyrrelse i kroppens hor
monproduserende kjertler, spesi
elt bukspyttkjertelen, binyrer og
skjoldkjertel. Disse kjertlene ut
skiller hormoner som påvirker
oss på mange forskjellige måter.
Blant annet kan stoffskiftet bli
redusert. Lavt stoffskifte er krop
pens måte å gire ned en over
stresset kropp. Når vi da går til
legen og måler et lavt Thyroxinnivå, starter mange å ta kunstig
Thyroxin for å øke forbrenning
igjen. Kroppen som er sliten,
girer igjen opp til normalt stoff
skifte – men konsekvensen kan
bli utbrenthet. Stress blir da en
årsak til at forbrenning endres,
og fysiske reaksjoner i kroppen
kan bli økt vekt, og/eller pro
blemer med å gå ned i vekt. I
tillegg kan stoffskifteproblemer
føre til barnløshet.

Depresjon
Høyt stressnivå over lengre tid
gjør oss slitne og trette. Frustra

Stress medfører en økning i bl.a.
Noradrenalin i kroppen slik at
kroppen stadig er i kamp-flukt be
redskap. Da øker sirkulasjonen til
muskler og åndedrett, mens den
reduseres i fordøyelsessystemet.
Mange mennesker som stresser
mye, opplever ulike fordøyelses
plager som magesmerter, luft
smerter, diare eller forstoppelse.
Syre-base balansen kan forstyr
res, noe som øker faren for syk
dom. Fordøyelsen jobber vi mye
med selv om pasienter kommer
inn med helt andre problemstil
linger, fordi opphopning og ut
skilling av avfallstoffer påvirker
mange prosesser i kroppen, sier
Annette Løno. Terapeutene hos
Stavanger Soneterapi er også be
hjelpelig med råd og veiledning
rundt kosthold, trening og livs
stil.

Søvnplager
Mye uro og mange tanker kan
føre til søvnproblemer. Noen har
vansker med å sovne inn, andre
våkner flere ganger i løpet av
natten. Dårlig søvn gjør oss slap
pe, ukonsenterte, i dårlig humør
og urolige.

Muskel- og skjelettplager
Et vanlig symptom på stress er
muskel- og skjelettplager. Når
stresset blir større enn man
klarer å håndtere, går kroppen
inn i en slags forsvars- og flukt
situasjon. Kroppen mobiliserer
krefter og spenner musklene

Terapeutene Pål Tollagsen (t.v.), Peter Thomsen, Vibecke Ree Heimark (t.v.) og Annette Løno.

for å være parat. Visste du at
hele 40 prosent av alle syke
meldinger i Norge er relatert til
muskel- og skjelettplager, spør
Peter Thomsen.

Nedsatt immunforsvar
Mange opplever også at immun
forsvaret blir dårligere ved lang
varig, negativt stress. Andre
vanlige, fysiske symptomer er
problemer med hodepine og mi
grene. Hormonforandringer som
følge av stress kan også gi psyko
somatiske plager, som mangel
på livsglede og sexlyst, samt
søvnproblemer, påpeker Pål Dyre
Tollagsen. Kroppen mobiliserer
mye krefter på å få viktige funk
sjoner til å fungere. Resultatet er
ofte at immunforsvaret nedset
tes og mange har langvarige for
kjølelser og andre sykdommer
som sliter ut kroppen.

Bredt spekter av behandlinger
Mange pasienter kan få vesent
lig bedre livskvalitet ved riktig
behandling. Stavanger Soneterapi
han kan tilby et bredt spekter av
behandlingsformer ettersom hvil
ke plager pasienten sliter med. Re
fleksologi, soneterapi, akupunk
tur, massasjeterapi, laserterapi,
tankefeltterapi og kostholdsvei
ledning er noen av behandlings
formene de kan tilby. Terapeutene
anbefaler den behandlingen som
er best ut fra dine plager. Stavan
ger Soneterapi samarbeider også
med hypnotisør Hans. F. Laust
sen, som kommer flere ganger i
året fra Danmark. Neste gang han
er å finne i Stavanger blir 19. til
23. november.

Mangfoldig tilbud og
lang erfaring
Ønsker du å glede noen andre
med behandling hos Stavanger
Soneterapi, får du også gavekort.
Gavekort er veldig populært, sær
lig nå når julen nærmer seg. De
fleste ønsker gavekort på massa
sje, men der står kunden fritt til
å velge beløp og ønsket behand
ling.
Stavanger Soneterapi tilbyr
også bedriftsavtaler. Noen ønsker
at de ansatte får behandling når
plager har oppstått, andre ønsker
å forebygge med månedlige mas
sajer til ansatte. Alternativene er
mange. Ta kontakt dersom du vil
ha full oversikt.

Stavanger Soneterapi er en av
Norges mest anerkjente helse
klinikker innen alternativ be
handling med 20 års erfaring.
Alle terapeutene har sertifisert
utdannelse og er medlemmer
av respektive forbund. De tilbyr
profesjonell behandling som til
rettelegges individuelt for den
enkelte pasient. Sliter du med
stressrelaterte eller andre pla
ger, er du velkommen til å ta
kontakt.

FAKTA:
Stavanger
Terapiformer
Soneterapi
HVA:

Soneterapi
Laserterapi
Refleksologi
Massasjeterapi
Akupunktur
Vitamin/mineralterapi
Kostholdsveiledning
Tankefeltterapi

Ørelysbehandling
Kroppsmassasje
Rygg/nakkemassasje
Aromaterapi
Koppemassasje
Aromaterapi
Hårmineralanalyse
Meridian Resonans Test
Irisanalyse

Stavanger Soneterapi er en av
landets mest anerkjente klinikker
innen alternativ behandling med over
20 års erfaring. Alle terapeuter har
godkjent utdannelse og er medlemmer av respektive forbund.

AKTUELL MED:
Plager
mange
Helhetlig behandling
ut fra
dinesøker hjelp for
plager, enten de
er stressrelatert
Mage- og tarmplager
Allergi
Muskel- og skjelettplager
eller har annenBarnløshet
årsak.
Nedsatt immunforsvar
Betennelsesproblematikk

KONTAKT:

Blæreproblemer
Candida
Energimangel
Hormonell Ubalanse
Hudproblemer
Idrettsskader
Kroniske plager
Luftsveiplager

Rygg- og nakkeproblemer
Stressrelaterte plager
Svimmelhet
Søvnplager
Utbrenthet
Utrenskning
Øreplager
Andre Helserelaterte plager

Lagårdsveien 91, 4010 Stavanger
3. etg i Colosseumbygget
Telefon: 51 53 65 40
E-post: mail@stavanger-soneterapi.no
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www.stavanger-soneterapi.no

www.stavanger-soneterapi.no

F O R T J E N E R D I N B E D R I F T E N S P E N N E N D E P R E S E N TA S J O N I L O K A L AV I S E N - R I N G 4 0 0 0 5 1 5 3

