
Priser 2021                                      (tidsangivelser er inklusiv for- og eftersamtale) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Zoneterapi  

 

• Zoneterapi 1. behandling Kr. 650,- ca. 90 min. 

• Zoneterapi med healing Kr. 750,- ca. 90 min.  

• Zoneterapi uden healing Kr. 525,- ca. 60 min.  

• Pensionister og Studerende, minus 10 % af prisen. 

• Baby 0-3 år Kr. 260,- ca. 30 min. 

• Børn 3-12 år Kr. 390,- ca. 45 min. 

• Klippekort 5 x Zoneterapi Kr. 2360,- 

• Klippekort 5 x Barn/baby Kr. 1170,- 

• Klippekort 5 x Børn Kr. 1755,- 

• Fertilitet forløb 1, 3 x Zoneterapi Kr. 1420,- (anbefales til både mor og far) 

• Fertilitet forløb 2, 2 x Zoneterapi Kr. 600,- 

Klippekort er gyldigt i 12 mdr. fra købsdato og refunderes ikke. Klippekortet kan videregives til en 

anden person, dog ikke ved fertilitets forløb. 

 

Meditation 

• Meditation forløb, 1 session med intro/meditation og samtale ca 60 min. og 4 gange hvor 

vi mediterer sammen/opsamling og praksissamtale ca. 60 min. pr. gang,  i alt Kr. 2000,- 

Det gælder for meditations forløb, at det er tænkt som støtte til at etablere en hjemmepraksis.  

En hjemmepraksis – daglig praksis er efter min mening og erfaring det der gør en forskel i din 

måde at se og opleve dig selv og verdenen på. Det kan være svært at fastholde motivationen, hvis 

ikke der er nogen at ”sparre” med og støtte sig til når modstand og tvivl melder sig. Her tilbyder jeg 

værdifuld støtte og sparring der kan hjælpe dig på vej ;-) 

 

Betal med Mobil Pay 753541, kontant eller bankoverførsel til Danske Bank Reg. 4780 

Konto 4780701307 

 

• Afbud bedes ske senest 24 timer før. 

• Ved sygdom eller force major senest kl. 9.00 samme dag. 

• Ved senere afbud, opkræves 50 % af behandlingsprisen. 

• Ved udeblivelse, betales det fulde beløb.  



 
 

May all beings be happy, healthy and free from suffering  
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