
Vi har fokus på forebyggelsesindsatsen
 - tager tingene i opløbet, inden det
bliver større. Herved fokuseres på

 ressourcer og handlemuligheder, som 
gør at du kan mobilisere overskud, som 

gør dig rask og modstandsdygtig

FORLØBET 
• Mboye er en klinik for behandling af 

årsagssammenhænge
• Du kommer hurtigere ovenpå igen, 

hvis du har svært ved at komme dig 
efter skader, sygdom, traumer, stress, 
angst eller belastende livssituationer.

• Vi hjælper med at optimere dine 
muligheder. Herved kan du oprethol-
de hverdagen på arbejdet eller at du 
hurtigere kan vende tilbage på arbejds-
markedet med øget livsenergi

• Ofte er det 2-3 behandlinger 

FORDELE FOR DIG 
• Mboye skiller sig ud, når vi rådgiver, da 

vi også behandler dig for dine akutte 
og kroniske skader

• Skaber tryghed til dig med trivsel og 
livsglæde, samt skaber en hverdag som 
du mestrer i overensstemmelse med 
dine rammer

• Mboye tilbyder skræddersyet forløb til 
dig med sundhedsfremmende tiltag. 
Forebyggelse er en investering, der 
virkelig betaler sig, hvor de gode vaner 
skal integreres i hverdagen

Går du ofte til
behandlinger,

uden at blive rask?

PÅ ARBEJDET
- hvad kan jeg få hjælp til
Hvis du har skader akutte som kroniske eller er  syge-
meldt for det, du søger behandling for, er det en 
mulighed at spørge din arbejdsgiver, om de vil betale 
for dit forløb

Ofte er det en mulighed, at spørge dit firma, om de vil 
hjælpe dig med eksempelvis et behandlingsforløb. Et 
arbejdsgiverforløb er ofte 2-8 gange ud fra dit behov 

Måske har du tegnet en sundhedsforsikring i dit
Pensionsselskab, som dækker for dit behandlings-
forløb



LANGTIDSFRISK
- hvorledes kan det gøres?  
Behandling af det hele menneske.
Mboye tager højde for alle lag i den problemstilling, der fører 
til symptomerne. Det er essensen af grundighed for Mboye

BEHANDLING AF
Rygsmerter, skuldersmerter, nakkesmerter, pisk-

esmæld, hovedpine, migræne og svimmelhed
•

Behandling efter blodprop, traumebehandling, 
behandling før og efter operation så healing 

forløber mere effektivt
•

Knæskader, fodskader og mavesmerter
Ledsmerter, forskellige gigtformer, lave im-

munforsvar, inflammatoriske tilstande såsom 
gentagne infektioner

•
Gentagende lungebetændelser, bihulebetænd-

elser og mellemørebetændelser
•

Astma, allergiske tilstande i lunger og de øvre 
luftveje, hvepsestik, betændelser i huden og

psoriasis
•

Hjerte sygdomme, nyre og leverbesvær
•

Psykiske belastningssituationer, fysisk og psykisk 
uro, angst, depression og følelsesmæssige

ubalancer
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