
TILBUD
ÅBNINGS

kom   2 
betal for én

20%

på 1. behandling
10% på 

efterfølgende

Dybdegående massage 
og kropsbehandling.

 

Greve-behandling 
Body SDS – Kropsterapeut

Første 
behandling
inkluderer:

Afdækning og 

behandling / samtale

Vores fokus er din gode graviditet
i et travlt arbejdsliv.
TILBUD:
Det første møde med både en 
afdækning af problematik og en 
behandling/samtale.  

gravidarbejde.dk
40%

Ryd op i dine overbevisninger med 
hypnose og Access Bars.
TILBUD:
40% på hypnose.

livjuul.dk

Stressforebyggelse og -behandling vha. 
bl.a. mindfulness, turde-tale og kognitiv psykologi.
TILBUD: 
10% på kurser, workshops, foredrag og standup.

balleruppsykologhus.dk

Ballerup 
Psykologhus

Sundhed, behandling og træning: 
Fysioterapi, fysmassage, 
medical fitness og holdtræning.
TILBUD:
Gratis 10 minutters 
konsultation. 

proaktivteam.dk

Gratis 

udviddet 

undersøgelse 

Kiropraktisk behandling der inkluderer 
grundig forundersøgelse og behandling 
med mange forskellige teknikker.
TILBUD:
Ved 1. gangs undersøgelsen tilbydes 
nye klienter en udvidet neurologisk 
undersøgelse af den kropsregion 
der skal diagnosticeres. 

westloft.dk

Intelligent velvære og mental sundhed gennem 
massage, lys- og lydstimulering.
TILBUD:
Gratis introprogram på 20 minutter, 
hvor du oplever det hele. 
Køb 15 klip - betal for 11.

relaxinn.dk

greve-behandling.dk

15%
rabat på 

2 x behandling 

11 
Køb 15 klip 

betal kun for 

Behandling og træning - genopretter 
din krops balance og fjerner fysiske 
lidelser.
TILBUD:
20 % på første behandling og 
10% på efterfølgende.

kennethcollins.dk

Stresscoaching, psykisk førstehjælp 
og stresskurser til ledere og 
medarbejdere. 
TILBUD:
Kom 2, betal for én på 2 dages kurset 
”Personlig førstehjælp mod stress”.
10% på individuelle ANTI stressforløb. 

thauer.dk

Gratis

konsultation

10%

Psykomotorisk og afspændingspædagogisk 
træning og behandling.
TILBUD:
Gratis konsultation fredage kl. 8-10.  

denklogekrop.dk

DE
N KLOGE KROP

DEN KLOGE KRO
P

Gratis

konsultation

hver fredag

8-10

Akupunktur, traditionel kinesisk lægekunst, urtemedicin o.a. 
bringer din krop i balance, hvilket løser mange helbredsproblemer 
på en gang.
                              TILBUD: Gratis diagnose og 25 % rabat på 
                                 de første 2 behandlinger, dog ikke på klippekort.

                  nordichc.dk

 

 

 

Lautrup Zoneterapi & 
Allergi behandling 

- Kroppen i balance 

Carin Simonsen & Heidie Karlson 

Zoneterapi og allergibehandling.
TILBUD: 
Zoneterapi ca. 1 time kr. 550,- kr.  
De 3 første behandlinger 1.200,- kr.

lza.dk

3 x for
1.200,-
(én behand. 550,-)

25%
2 x behandling



18 klinikker står allerede nu klar til at tage imod 
dig – og da vi ligger ”lige rundt om hjørnet” kan du gå 
til tandlægen, fysioterapeut, kiropraktor og meget 
andet i frokostpausen og dermed spare kostbar 
fritid på både transport og parkering. 

Moderne fitnesskoncept med alt i styrke-
trænings- og kredsløbsudstyr, personlige 
trænere og holdinstruktører. 
Fokus på specialgrupper.
TILBUD:
Ubegrænset fitness og holdtræning.
Fra kr. 199,- pr. måned.

fitogsund.dk

1. behandling

199,- 

15%

Positiv psykologisk klinik med 
speciale i trivsel og teamsamarbejde. 
Personlig coaching, teamudvikling 
og ledelsesudvikling. 
TILBUD:
15 % på alle ydelser.  

coello.dk

Terapi, Coaching, 
Stressbehandling og 
Mindfulness forløb. 
TILBUD:
10% rabat på alle 
behandlinger.

ellenboesen.dk
Fodbehandling, indlægsfremstilling, 
bøjlebehandling samt vejledning. 
Alle behandlinger udføres af statsaut. 
Fodterapeuter.
TILBUD:
10 % på første 2 behandlinger i klinikken.

wtchealthcare.dk
Pas på din krop på jobbet. Sid ikke stille for længe.
Al bevægelse og variation tæller og giver mere 
overskud i arbejdsdagen. Få  inspiration til 
optimal udnyttelse af eksisterende 
udstyr og inventar.
TILBUD:
4 trin til et bedre arbejdsliv: 699 kr. pr. pers. 
10% på kurser, workshops og foredrag. 

               minkroppaajob.dk

Benedicte Porst Rønje
Direktør WTC Healthcare Center

Vores vision er at skabe en: 

One stop health shop
- der bygger på Forebyggelse, Behandling 
og Velvære, således at du fx kan starte 
med en forebyggende og sundhedsfremmende 
træning i det topmoderne og lækre Fitnesscenter, 
efterfulgt af en tur hos tandlægen, for så at få en 
behandling hos akupunktør, stressterapuet 
eller zoneterapeut – og slutte af med behagelig 
massage eller hudpleje. 

WTC Healthcare Center tager udgangspunkt i 
”Det hele unikke menneske”, hvor topprofessionelle 
behandlere, specialister og terapeuter arbejder 
sammen på tværs af fag og specialer, for at yde 
dig optimal behandling og vejledning. 

Kom 
og besøg 

os

Din nye mulighed for 
Forebyggelse, Behandling og 
Velvære - lige rundt om hjørnet

PLUS1 er en moderne tandlægeklinik med stor focus 
på kvalitet. Vi anvender nyeste teknologier og vores 
personale har et højt fagligt niveau. 
TILBUD:
Første tandbehandling kr. 199,-. Behandlingen 
omfatter tandrensning, behandling af begyndende 
caries, check for sygdomme i mundhulen og 
røntgenbilleder (du sparer kr. 499). 

plus1.dk

Psykolog 
Ellen Boesen

10%

10%

 

199,- 

Borupvang 3C, 2750 Ballerup        
t 8877 6000 
wtchealthcare@wtcballerup.dk   

wtchealthcare.dk

Åbningstilbuddene gælder til 
den 31. december 2016

WTC Healthcare Center i Ballerup, 
landets første Healthcare Center, er beliggende 
i et stort erhvervsområde og har med sine 
5.000 m2 plads til klinikker og behandlingsfaciliteter
indenfor såvel det etablerede sundheds- og 
behandlingssystem som andre udøvere. 
 
To af hjørnestenene i WTC Healthcare Center 
er ’Plus 1 Tandlægeklinik, der allerede har 3 andre 
store klinikker i Storkøbenhavn, og fitnesskonceptet 
’Fit & Sund’, der har 17 centre i Jylland med 
fysioterapeuter, personlige trænere og kostvejledere. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen i 
WTC Healthcare Center.

Fremtidens Healthcare

4 trin til et 

bedre arbejdsliv

699,-
pr.person

FRA

pr. måned


