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EuroWoman tester BodyTalk
Tag gerne et eksempel med hjem

og hat tager jeg skridtet ind i kammeret, hvor
temperaturen gradvist dropper til minus 160
grader. Kulden spyer voldsomme dampe, som
gør det umuligt at orientere sig i rummet.
Det giver et gip i kroppen, da den registrerer
den ultimative kulde, som får temperaturen
på verdens koldeste sted, Antarktis (minus
40 grader), til at ligne en badeferie. I håb om
at få lidt varme tilbage i kroppen forsøger jeg
mig med små hop på stedet, men det lader til,
at den frie vilje er sat ud af spil i kammeret:
Min krop er bogstavelig talt frosset fast. I
stedet begynder jeg febrilsk at tælle sekunder inde i hovedet, og det skaber ny panik,
da jeg er overbevist om, at jeg har talt til 180
adskillige gange. Kan sekunder virkelig gå så
langsomt? “Bip, bip bip,” lyder det endelig
– behandlingen er overstået, og jeg vakler ud
af kammeret.

Også amerikansk
Vogue tester
goderne ved den
iskolde cryoterapi

eurowoman tester

Effekt “Forestil dig den ultimative orgasme,
og gang det med tusind, og du er stadig ikke
i nærheden af oplevelsen,” således lyder de
indledende ord i kultfilmen Trainspotting, og
mantraet matcher min sindsstemning perfekt.
Endorfinerne flyver rundt i kroppen, og selv
om jeg stadig er under frysepunktet, bryder
jeg ud i latter, mens min krop rammes af en
følelse af forelskelse. “Nu skal du motionere
en halv times tid,” siger min behandler.
På kondicykelen mærker jeg, hvordan jeg
transformeres til supermand. Jeg kigger på
displayet, som bekræfter, at jeg ER supermand: Det viser sig, at jeg træder 400 watt,
hvilket svarer til den mængde watt, jeg kunne
generere, da jeg var professionel atlet – og det
er en del år og mange gode glas champagne
siden, skulle jeg hilse at sige!

to af tidens hotteste
velvære-trends
Galt selvpineri eller genial skønhedsvidenskab? Holistisk fidus eller

livsændrende behandling? Eurowoman har testet de nyeste trends.

Det er en bogstavelig talt cool tendens, der er rullet ind over velvære-universet. Cryoterapi
kan endnu ikke opleves i Danmark, men skal man tro Eurowomans testers resultater, vil
der ikke gå længe, før vi kan opleve det kolde, velgørende gys herhjemme.

tanja hall
tester
cryoterapi
Hvad er det? Det

nyeste skud på wellness-bølgen hedder
cryoterapi, og behandlingen foregår i et
såkaldt cryokammer,
hvor nitrogendampe
nedfryser kroppen ved en temperatur på minus
160 grader. Det er nok de færreste, som forbinder ekstrem kulde med velvære, men alligevel
trodser adskillige skuespillere og sportsstjerner
kulden, når de velvilligt betaler tusinder af
kroner for at blive nedfrosset levende. Efter
sigende kommer solen efter regnen, og lønnen
for tre minutters ultimativ kulde skulle da også
være høj: Kuldechokket revitaliserer huden, så
den får nyt liv og glød, blodgennemstrømningen
øges, så musklerne genfødes, og som sidegevinst
udløser kulden et akut endorfin-kick, som giver
en følelse af lykke og velvære.
Hvad kan det? Cryoterapi

række områder:
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indvirker på en hel

● Vitaliserer huden.
● Giver øget muskelstyrke.
● Giver bedre præstation i sportslige

sammenhænge.
● Stimulerer immunforsvaret.
● Giver øget blodcirkulation.
● Fjerner ømhed i musklerne.
● Udløser endorfin, som er kroppens eget
lykkestof.
Hvordan? Cryoterapi foregår i et cryokammer, som nedkøles med nitrogen, så
temperaturen når minus 160 grader. Inden
behandlingen iføres man badedragt/-bukser
og sokker, handsker samt beskyttelse for øjne
og mund. Man tilbringer tre minutter i kammeret, og kropstemperaturen falder til cirka ti
grader. Et cryoterapi-kammer ligner en sauna
med samme plads til at bevæge sig rundt.
Kammeret er delt i to sektioner. I den første
sektion falder temperaturen til minus 60
grader, og her opholder man sig 30 sekunder.
Derefter går man videre til anden sektion,
hvor temperaturen falder med yderligere 100
grader. Man må lave små bevægelsesøvelser,
så blodcirkulationen holdes i gang. Efter
maks. tre minutter skal man ud af kammeret,

Konklusion Lykkerusen aftog et par timer ef-

De gør det Cryoterapi

begyndte som en
behandlingsform for atleter i Det Olympiske
Center i Spala i Polen, hvor sportsstjerner
gennem de sidste fem år har ladet sig nedfryse
i håbet om at optimere deres sportslige
præstationer. Siden er behandlingen blevet
hip blandt alverdens skuespillere og sundhedsfokuserede celebs som den britiske high
society-pige Daphne Guinness og skuespilleren Sarah Jessica Parker, som erklærer, at
cryo er ‘the new black’. For nylig kunne man
læse i The Daily Mirror, at Take Thats Jason
Orange bruger cryoterapi for at komme sig
over en danseskade, mens fodboldveteranen
Paul Gascoigne påstår, at terapien gør ham til
et nyt og bedre menneske.
forventninger var skyhøje, da jeg rejste til London for at lade mig
nedfryse levende. Måske kunne den moderne
teknologi fjerne de enorme muskelspændinger, der tynger min krop efter mange år med
ekstreme konkurrencer på ironmandistancen?
Give min hud den perfekte glød og samtidig
gøre mig til et nyt og bedre menneske?

ter behandlingen, men jeg føler et enormt velvære, da jeg efter 24 timer sidder i flyet på vej
mod København. Mine muskler er afslappede
til trods for, at jeg efter behandlingen gennemgik en benhård workout. Et par af de myoser,
som har plaget mine skuldre og nakke, lader til
at være forsvundet, men det bedste af det hele
er min hud, som har fået den helt rette glød.
Alverdens ansigtsbehandlinger kan ikke hamle
op med cryoterapiens effekt. Først en måneds
tid efter, at jeg lod mig nedfryse levende, er jeg
begyndt at bruge foundation igen og myoserne
har atter angrebet min nakke og skuldre. Min
behandlers råd til at vedligeholde effekten er
regelmæssige behandlinger, og der er ingen
tvivl om, at jeg snart må en tur til London igen,
imens jeg glæder mig til, at cryoterapi forhåbentlig snart kommer til Danmark.

Udgangspunkt Mine

Behandlingen “Behandlingen

tager kun
tre minutter, teknisk set vil ti minutter i
kammeret fryse dig ihjel, er du klar?” Således
lyder de sidste ord fra min behandler, inden
jeg træder ind i cryokammeret. Mine ben
skælver under mig, og angsten indtræffer
øjeblikkeligt. Kun iført badedragt, handsker
eurowoman.dk
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– velvære begynder ved minus 160 °
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Cryoterapi

og efter behandlingen falder kropstemperaturen yderligere, hvorfor man må holde kroppen
i gang de efterfølgende 30 minutter.

Her kan du prøve cryoterapi
Cryoterapi tilbydes endnu ikke i Danmark,
men behandlingen kan prøves flere steder i
Storbritannien:
● London Kriotheraphy Centre (England)
Tlf. +44 020 726 1402
Pris: ca. 2.500 kr. for ti sessioner a tre minutter.
● Champneys (England)
Tlf. +44 08703 300 300
Pris: ca, 430 kr. for en session a tre minutter.
champneys.com
● Whites of Wexford (Irland)
Tlf. +353 53 912 2311.
Pris: ca. 390 kr. for en session a tre minutter.
whitesofwexford.ie

eurowoman.dk

Body Talk

– din krop fortæller sandheden
Barack Obama og hans valgstab brugte det under det amerikanske præsidentvalg, supermodellen Kate Moss og tv-værtinden Oprah Winfrey elsker det, og skuespillerinden Demi
Moore kan ikke undvære det – Body Talk er en ny, effektiv form for kropsterapi.

Anne Lose
tester
bodytalk
Hvad er det? Body

Talk er en spirende
ny holistisk behandlingsform i Danmark – og kaldes
endda fremtidens
energimedicin.
Her arbejdes ud fra
princippet om, at din krop er i stand til at helbrede sig selv på alle planer. Filosofien er, at
kroppen har en yderst sofistikeret intelligens
– cellerne i din krop
kommunikerer konstant med hinanden.
Traumer eller stress
kan skabe fejlkommunikation, hvilket gør
dig mere modtagelig
over for både fysiske
og psykiske problemer.
Hvad kan det? Body

Kroppen har en
yderst sofistikeret
intelligens – cellerne
i din krop kommunikerer konstant

Talk-terapeuten skal
få ‘balance i ubalancerne’ og få systemerne
i din krop til at fungere optimalt og derved
give dig mere overskud og velvære samt sætte
skub i din personlige udvikling. Lidt som en
gammel computer, der er blevet langsom og
ikke længere responderer hurtigt på kommandoer. Body Talk benyttes blandt andet ved
søvnproblemer, barnløshed, emotionelle og
hormonelle ubalancer, hudproblemer, allergi
og fordøjelsesproblemer.
Via biofeedback fra muskeltestning kommunikerer Body Talk-terapeuten
med din krop og nærmest ‘tapper’ (let banken
på hoved og bryst) forskellige steder på din
krop. Derved skulle kommunikationen mellem de svage energikredsløb blive genoprettet
og skabe plads for kroppens selvhealing. Og
som hos en computer lagres de korrekte energimønstre i kroppens cellulære hukommelse.
Hvordan?

Udgangspunkt og mål At

få balance i krop
og sjæl i en travl hverdag – jeg har prøvet alt:
yoga, løb, spinning, styrketræning, concept
10 10 etc. You name it. Og har haft svært ved
at holde fast i en motionsform samt holde
motivationen. Før jeg hørte om Body Talk,
vidste jeg ikke, at jeg i bund og grund også
bare manglede balance, og at min krop og sjæl
i den grad trængte til en omprogrammering.
Behandlingen Jeg

netop derfor er den svær at forklare: Den foregår liggende på en komfortabel briks, mens
Helle kommunikerer med min krop (oversat
til dansk holder hun min ene hånd og rykker
let i den. Når ubalancerne er identificeret via
den feedback, hun får fra min krop, banker
hun let på de pågældende steder, og energiflowet forbedres). Det er ikke sikkert, at du
mærker et egentligt resultat med det samme
– jeg kan dog allerede efter første gang mærke
en forandring i kroppen (snurren og er lettere
omtumlet), og for hver gang hos Helle har jeg
mirakuløst fået mere overskud. Min stresstærskel er en helt anden end for seks uger siden.

har netop afsluttet fire
seancer hos en af de få certificerede Body
Talk-terapeuter i Danmark, Helle Birkehøj,
og jeg er solgt – der er sket mirakler med mit
sind, velvære og overskud de sidste 4-6 uger.
Det er en så såre enkel behandlingsform, og

Effekt Før mit første

møde med Helle skulle
jeg udfylde en masse
skemaer, for at hun
kunne identificere
mine symptomer, som
fx væske i benene eller
ørepine. Adskillige
steder måtte jeg give
symptomet ‘karakteren’ tre eller fire, som
betyder, at jeg har problemet OFTE og KONSTANT. Fra min liste er mindst ni af disse
symptomer væk, og min sukkerafhængighed
er nærmest ikke-eksisterende. Jeg har fulgt
hendes råd om at bruge dybe vejrtrækninger og
dyrke pilates derhjemme foran fjernsynet (har
sågar investeret i TV-shops Winsor Pilates).
Hos Pilates Cph hjælper instruktøren Camilla
mig med grundprincipperne, så jeg får den
optimale effekt. Det bedste af det hele er, at de
nye energimønstre, der bliver lagret i min krop,
bliver husket, og at der ikke skulle ske tilbagefald. Det adskiller behandlingen fra andre terapiforløb, der økonomisk kan blive en belastning,
da du skal gentage regelmæssige behandlinger.
Her er forløbet slut, når det er slut.
Konklusion Den

simple handling i at ligge
afslappet og modtagelig på en briks, mens
Helle fokuserer al sin opmærksomhed med
en healende intention mod mig kan i sig selv
have en effekt, men om der findes en bedre
forklaring, er ligegyldigt for mig. Der er blevet
lyttet til min krop, jeg har aldrig haft det
bedre, og det i sig selv er et lille mirakel ... ★
Her kan du prøve Body Talk
Body Zones v. Helle Birkehøj
Klinik for Intelligent Kropsterapi
Egedal 1c, 2690 Karlslunde, tlf. 2063 4290
Behandlingen varer op til en time.
Voksne: 700 kr. Børn: 500 kr.
body-zones.dk og pilatescph.dk

Få gode, nemme tips til velvære i
hverdagen på eurowoman.dk
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