BIO Dyreklinikken er en klinik, som har specialiseret
sig i massage, akupunktur, genoptræning, holistisk
behandling og adfærdsbehandling af hund.
BIO Dyreklinikkens kursusafdeling uddanner eksaminerede hundemassører og afholder andre kurser.
De andre kurser henvender sig enten til hundeejere
eller er efteruddannelse for eksaminerede hundemassører.

GIGT
Som senior ﬁk Freja gigt, som giver
smerter, når hun skal rejse sig og når
hun går tur. Massage og akupunktur holder Freja smertefri, og giver hende et godt seniorliv.

BEHANDLINGER
Under behandlingen anvender jeg blandt andet:
• massage til spændte eller slappe muskler
• akupunktur til ledsmerter, diskusprolaps, gigt og
forstyrrelser i reproduktions systemet
• laser terapi til spændte muskler, smerter og
hudproblemer
• KST (Kranio Sakral Terapi) til genopretning af
balance i led og muskler
• homeopati og blomsterremedier til hormonforstyrrelser, angst og stress
• genoptræning efter operationer og til
gigthunde
UDDANNELSE
Eksamineret hundemassør
Uddannelsen Eksamineret Hundemassør er til de,
som gerne vil hjælpe mange hunde. Uddannelsen
strækker sig over godt et år og er delt op på 10

undervisnings moduler
plus et eksamens modul.

EFTERUDDANNELSE FOR
EKSAMINEREDE HUNDEMASSØRER

Der undervises blandt
andet i fysiologi og ananatomi, hundens bevægelsesmønstre, lettere genoptræning, afspænding
og opbygning af muskler,
udstrækning, meridianlære og hundemassage.
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Uddannelsen er både
praktisk og teoretisk, og
der er en del praktiske og
teoretiske hjemmeopgaver. Uddannelsen afsluttes
med mundtlig/praktisk og
skriftlig eksamen.

KURSUS
Små kurser der henvender sig til hundeejere, som
gerne vil gøre noget godt for deres egen hund.
• hundemassage til husbehov
• massage og genoptræning af gigthunden
• healing og T-Touch.

GENOPTRÆNING
Anton var kun 7 måneder, da han ﬁk
dårlige hofter, og måtte igennem en
stor operation. Genoptræning inden og efter operationen,
gav Anton en god muskel masse og en god balance.
Det ﬁk Anton til at gå hurtigt og godt efter operationen.

genoptræning,
KST (kranio-sakral terapi)
osteopati
laser til muskelafspænding
SIT-hund (Struktur Integration til hund)

ADFÆRD
Kiwi splittede i perioder huset ad,
når hun var alene hjemme. Træning,
ændring af familiens rutiner, samt blomsterremedier har
løst problemet med separationsangsten.

MIN BAGGRUND
Jeg er uddannet dyrlæge, healer, massør og dyreadfærdsterapeut.
Jeg er efteruddannet i:
• dyrefysioterapi fra Tennesee University
• akupunktur og homeopati
• laserterapi til dyr
• kranio sakral terapi (KST)
Jeg følger de nationale og internationale kongresser
indenfor det veterinære med vægt på muskel, skelet
og nerveforandringer samt akupunktur og genoptræning.
Som tidligere opdrætter af shiba har jeg lært utroligt
meget af mine egne hunde, deres hvalpe og de nye
hjem de kom ud i.
Uddannelsen af eksaminerede hundemassører startede jeg i 1999, og jeg er medstifter af foreningen
Danske Eksaminerede Hundemassører (DEH).

For at udbrede bedre forståelse
for hunden i de almindelige
danske hjem skrev jeg bogen
“Hund i huset”, som udkom
i 2000.

BIODyreklinik

Adfærdsbehandling
Holistisk behandling
DISKUS PROLAPS
Buster var 9 år, da han ﬁk en diskusprolaps. Buster kom i en periode til
akupuktur og massage, og det rettede hans ryg op.
Når Busters ejere ser tilbagefald, rettes det hurtigt op
igen med akupunktur.

Minideologi
Kærligheden og
respekten for det
enkelte individ er
den fundamentale byggesten i

MEDLEM AF:
Den Danske Dyrlægeforening

Genoptræning

The Veterinary European Physical
Therapy and Rehabilitation
Association (VEPRA)

Massage

Danske Eksaminerede
Hundemassører
(DEH)

Kurser
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TIDSBESTILLING
Ring eller mail for at aftale tid til en behandling
eller tilmelding til et kursus.
Nærmere oplysninger om kursusindhold og priser
fås på www.biodyr.dk, biodyr@email.dk eller
70201144.

Tilmeldingsblanketter ﬁndes på www.biodyr.dk

mit arbejde - med
kærlighed, respekt,
viden og erfaring
hjælper vi vore
dyr bedst

BIO DYREKLINIKKENS ADRESSE ER:
Højdevej 14, 3500 Værløse
BIO DYREKLINIKKENS KURSUSLOKALER ER:
Rugmarken 19 D, 3520 Farum

BIO Dyreklinik v/dyrlæge Bente Iversen

