GODT HELBRED – GOD INVESTERING
SYG DO M S O P FAT TE L S E
Opfattelsen af sundhed og sygdom har ændret sig gennem
tiderne. Historiske beretninger om onde ånders besættelse
af kroppen som årsag til sygdom, får i dag de ﬂeste til at
trække på smilebåndet. På den anden side synes den tid
snart forbi, hvor f.eks. forhøjet blodtryk alene ordnes med
en recept på blodtrykssænkende medicin. Livsstilens
betydning for sundheden trænger sig kraftigt på.

A RV
Ikke alle fødes som »supermennesker«, men for de ﬂeste
kan medicinsk forskning vise vejen til et godt liv.
Arvelige sygdomme kan opdages inden de forårsager
uoprettelig skade, men den bedste garanti for sundhedsfremme er gennem målrettet forebyggelse at forhindre
sygdommene i at opstå.

H EL HE D
Læger har i århundreder med varierende held påtaget sig
at deﬁnere, hvad velvære er. For at kunne forstå sygdomsprocesserne i lyset af de nyeste videnskabelige landvindinger, er det nødvendigt at opfatte mennesket som en
helhed, bestående både af krop og sjæl.
Velvære er et individuelt begreb for den enkelte patient.

O P LYSN I NG
»Langt færre mennesker ville være syge og samfundet kunne
spare mange penge til medicin og sygemeldinger, hvis
uddannelsessystemet var bedre indrettet på at behandle
HELE mennesket,« skriver professor Carl Erik Mabeck i
sin bog. »Lægens opgave er at give oplysning om de
eksisterende behandlingsmuligheder. Valget og ansvaret er
derimod patientens eget.«

LE V E V I S
Uheldig livsførelse kan lægge kimen til en biologisk læsion
mange år før der opstår sygdom. Opdages læsionen i tide,
kan sygdom forebygges. Stigende forurening med skadelige
stoffer har øget behovet for forebyggende strategier og
beskyttelse af den biologiske balance.

L Æ G E F LY T L I E s P R I VAT KL I N I K
Dette er i god overensstemmelse med vor kliniks intentioner. Her prøver vi at give os god tid til en vurdering af
din helhedssituation ud fra samtaler, medicinsk- og
biologisk udredning. Du får vejledning i valg af undersøgelsestype, når vi kender dine ønsker og problemer.

KO S T
Vor organisme har mange lighedspunkter med en bil. Selv
en ny bil kører ikke godt på dårlig benzin. Kroppen kræver
en kost der indeholder livsvigtige råstoffer. I modsætning
til bilen fornyer kroppen sig løbende. Hver time produceres
2 millioner hudceller, 6 millioner røde blodceller og 2 m2
tarmslimhinde!
Vi sender regelmæssigt vore biler på værksted.
Hvornår var du til eftersyn?

W WW. V I TAM I NDO K TO R. CO M
Har du lang vej til Læge Flytlies Privatklinik i Vejle, kan du
på denne hjemmeside via et VIP-medlemskab komme i
direkte kontakt med lægen og bestille internet- eller
telefonkonsultation ved at følge vejledningen og udfylde
spørgeskemaet.
Sundhedsfremmende strategi
– skræddersyet netop til dig!

KON SU LTAT ION
Dr. Flytlie gennemgår din oplysningsseddel, tager blodanalyser og forklarer dig resultaterne. Du får en grundig
kostvejledning og der bliver lagt et behandlingsprogram.
Der er afsat én time til hver patient, men vi lytter gerne til
individuelle ønsker.

U ND E RSØ G ELS ES PROG R AM
Vi tilbyder bl.a. en grundig helbredsundersøgelse,
belastningsprøver og omfattende blodanalyser. Vi har
moderne apparatur og måleinstrumenter, der sætter os i
stand til at vurdere netop din sundhedstilstand.
Efter undersøgelse af bl.a. hjerte/kredsløb, lunger, ører,
øjne, mave, ryg, og blod, vil dr. Flytlie forklare dig resultaterne. Du får udleveret et skriftligt materiale indeholdende alle data.

*U ND E RS ØG EL SE N:
Undersøgelse af hele kroppen og kredsløbet i hvile og
under belastning, ultralydsundersøgelse af det perifere
kredsløb (forkalkningsgrad), Blod- og urinundersøgelser.
Ved alle undersøgelser vurderes arvelige sygdomme,
tidligere sygdomme, nuværende lidelse, tidligere og
nuværende behandling og livsstil.
HELE UNDERSØGELSEN ER SMERTEFRI.

* T E ST R A PPORT:
Udvidet undersøgelse med bl.a.: Lungefunktion, Høreprøve, Synstest, Risikoproﬁl, Neurologisk undersøgelse og
detaljeret vejledning i risikoreduktion. Det hele sammenfattet i en 20-30 siders rapport, der gennemgås af dr. Flytlie.
Her vil de nyeste forskningsresultater komme dig til gavn.

GODT HELBRED – GOD INVESTERING
Sådan finder du FLY TLIE s Privatk linik
Center-Klinikken ligger i Vejles sydlige udkant.
FR A MOTORVEJEN:
1. Drej fra motorvejen ved »Vejle Syd«.
2. Kør mod Fredericia retning øst.
3. 2. (3.) lyskurve til højre ad »Sønderdalen«.
4. I udmundingen til højre ad »Grønlandsvej«.
5. 6. vej på venstre hånd er »Gludsmindevej«.
6. Nr. 39 ligger til højre for enden af vejen.
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FR A VEST:
1. Kør ad den gamle hovedvej mod Kolding.
Du passerer den gamle vindmølle og to Servicestationer
på din venstre hånd.
2. Drej til venstre ad »Grønlandsvej« i den næste lyskurve.
3. 3. vej på højre hånd er »Gludsmindevej«.
4. Nr. 39 ligger til højre for enden af vejen.

PRIVATKLINIK for
BIOLOGISK MEDICIN
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FR A KOLDING:
Ad den gamle vej
1. 1. lyskurve til højre ad »Grønlandsvej«.
2. 3. vej til højre er »Gludsmindevej«.

Din anden
mulighed !
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FLYTLIEs PRIVATKLINIK
Gludsmindevej 39
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BYBUS:
Bus nr. 4 »Vinding«.
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SPECIALLÆGE KNUT FLYTLIE

www.jellingbogtrykkeri.dk

Gludsmindevej 39 . DK 7100 Vejle
Tel 7572 6090 . Fax 7572 6089
E-mail: admin@ﬂytlie.dk
www.vitamindoktor.com

