
Disclaimer
Fralæggelse af ansvar (disclaimer)
REbrain Clinc vil gerne pointere følgende omkring vores arbejde:

1. Vi er en konsulentvirksomhed som hjælper mennesker med koncentrationsproblemer, 
stress og andre problemer, typically efter fysiske hjerne-nakke-traumer og mentale traumer. 
Vi sender mennesker til læger og andre specialister med eget behandleransvar. Vi henviser 
til læger og andre specialister, der har udstrakt erfaring med at kombinere de metoder, vi 
anvender. 

2. Vi hjælper desuden klienterne med at finde balance i hverdagen via naturlige metoder samt 
med at udbedre cellulære ubalancer fundet på laboratorietests

Når vi anbefaler kunden/læseren af dette website, at få undersøgt forskellige symptomer i en 
given situation, er det på basis af vores specialisters erfaringer, videnskabelige publikationer 
omkring netop disse temaer og de erfaringer vi har fået, ved at følge patienter gennem mange år i 
patientforeninger. De enkelte kildehenvisninger her på sitet, kan suppleres af stifters private 
videnskabelige artikel-database.

Intet på dette website er et forsøg på at hindre vores læsere og klienter i at få nødvendig 
lægebehandling.

Nedtrapning af medicin eller behandling skal ske i samråd med din egen læge. Ophør med læ-
geordineret behandling eller medicin, uden din læges samtykke, bærer du selv det fulde ansvar 
for.

Ved første henvendelse skal vores klienter opgive, om de får nogen form for medicin. I disse tilfæl-
de, henviser vi ALTID til speciallæger som ansvarlig behandler.

Udsagnene på disse sider er støttet af 250+ forskningsreferencer, men er ikke evalueret af 
myndighederne. REbrain Clinic lever op til regler om kildehenvisninger på metodernes egnethed i 
den givne situation (eksempelvis linker vi til udgivelser af forskningsstudier, som støtter udsagnet).

REbrain Clinic behandler ikke sygdom. Vi arbejder med rehabilitering og optimering af 
hjerneaktivi-tet ved hjælp af naturlige metoder. Vi måler kropslige ubalancer ved en given tilstand 
og udbedrer disse. Ved laboratorie-tests anvendes enten urin, spyt eller fæces. Blodprøver 
anvendes kun med lægehenvisning. Gennemførelse af flere af de nævnte metoder, kræver 
certificeret behandler, spe-cialist eller læge. Disse har hver især behandler-ansvar for klienten. 
Intet vi skriver eller omtaler her på siden kan uden videre anvendes til eget brug uden 
forudgående undersøgelse.

Derfor er REbrain Clinics metode at videresende til de bedste  specialister indenfor de områder 
som nævnes her. Eksempelvis indenfor ”neurofeedback” findes der i EU mange løsninger på 
markedet, som hvis de ikke udføres af højtuddannede specialister som vores, kan gøre mere 
skade end gavn (billigere neurofeedback metoder uden forudgående QEEG-måling).

Dette site må på ingen måde anvendes til selv-diagnosticering eller til at behandle dig selv for no-
gen former for sygdomme. Til sygdom kræves ALTID lægehjælp.

REbrain Clinic rådgiver og henviser til behandling af sygdom til læger og andre specialister med 
erfaring i at kombinere netop det du anbefales for at genoprette dine ubalancer. Intet vi foretager 
os kan erstatte konsultation hos egen læge. Vi arbejder gerne sammen med denne.

Alt hvad der angår naturlig tilgang til fysisk eller mentalt helbred, superviseres af en behand-
ler, der er uddannet og certificeret i netop den pågældende tilstand.

REbrain Clinic giver ikke medicinske råd. Vi påtager os intet ansvar for dem, der behandler sig 
selv.

Havening techniques®, på dansk ”Havening teknik®” er en ny psykosensorisk metode (psyko-
san-se-terapi), som stadig er på det eksperimentelle stadie. Vi har haft klienter, der fortæller, at de 
har færre negative følelser og oplever en hverdag præget af mere optimisme.


