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Fodterapeut begejstret for
Formtho�cs-kursus
”Det var fantas�sk inspirerende. Jeg bliver aldrig helt den samme fodterapeut igen, fordi jeg ﬁk en anden
måde at anskue �ngene på.”
Så markant lyder dommen fra fodterapeut Ann-Chris�n Henriksen over et kursus, som ﬁrmaet Sports
Pharma i Vejle �lbyder i samarbejde med LasF.
Sammen med 13 kolleger hovedsagligt fra Trekantområdet blev Ann-Chris�n Henriksen – der har klinik i
Vejle-forstaden Vinding – undervist i anvendelsen af og principperne bag det såkaldte Formtho�cs Medical
System.
De specielle, varme-modellerbare Formtho�cs indlægssåler �lpasser sig perfekt �l fod og sko og kan afhjælpe en bred vi�e af fod- og benproblemer. Systemet er udviklet �l sundhedsprofessionelle og giver
mange muligheder for korrek�oner gennem kiler, svangstø�e og pelo�er.
Ann-Chris�n Henriksen, som har været fodterapeut igennem 30 år, bes�lte et startsæt med hjem �l klinikken, så hun selv kan støbe Formtho�cs specialsåler �l kunderne.
- Hvor jeg �dligere tog cirka 1600 kroner for indlæg, kan jeg nu �lbyde kunden mindst lige så eﬀek�ve og
professionelle indlæg for 850 kroner. Og sam�dig kan jeg nå at lave tre sæt såler på den �d, det tog at
frems�lle ét sæt e�er den gamle metode.
- Så resultatet er højere omsætning, bedre indtjening og lavere priser for kunderne, konkluderer AnnChris�n Henriksen, som selv har oplevet en meget gavnlig eﬀekt af de Formtho�cs såler, hun har i støvlerne
e�er kurset.
Under kurset, som a�oldes af SportsPharmas fysioterapeut Kris�an Seest, blev Ann-Chris�n Henriksen og
hendes kolleger gennem prak�ske øvelser opmærksom på, hvordan ubalancer i fod, knæ eller ho�e kan
”trække spor” langt op i kroppen.
- Jeg ser helt anderledes på menneskekroppen e�er det kursus, som var utroligt lærerigt og foregik i en afslappet og uhøj�delig atmosfære. Som en kollega sagde: ”Det som jeg ikke
forstod e�er et helt semester på uddannelsen, fa�ede jeg her på � minu�er”.
Det er en cadeau �l Kris�an Seest, siger Ann-Chris�n Henriksen, som varmt
anbefaler kurset �l alle kolleger.

