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Et Center for Livskompetencer
Abegg og Bro - Er gode, kan du tro !
De har 15 års kompetence med forebyggelse og behandling af såvel børn og unge som voksne med kludder i
livet. Det specielle fokus er alle former for spiseforstyrrelser i alle aldre.
At forstå, hvad HSP -særlig sensitivitet er, samt at vide, at uvidenhed om egen HSP kan føre til stor
sårbarhed, er en vigtig del at udbrede viden omkring. (Læs videre under HSP - Særligt Sensitive mennesker
De har også stor erfaring med terapi til personer med diagnoser som angst, depression, cutting, ADHD,
ADH, OCD mm.
Med denne store kompetence er det f.h.v. let for behandlerne i Abegg & Bro at se, når en ung er påvej ind i
kaos og på vej i en skæv udvikling.
Kom og få en samtale om, hvordan du retter op på dit og faliliens liv. Kom tilbage til glæden, letheden og
det positive livssyn

Et Center for spiseforstyrrelser og selvskade
Anoreksi, bulimi, overspisning, ortoreksi og selvskadende adfærd.
Speciale i individuelt tilrettelagte og tværfaglige terapiforløb.
Ambulant terapi i København og Helsingør.
Mulighed for støtte i eget hjem og til forældre til anbragte børn (§ 54 støtteperson)
Vores kompetencer
Terapeutisk hjælp
Et sted, hvor man kan være den, man er.
En kærlig og forstående atmosfære.
Støtte og rådgivning til pårørende.
Tværfaglig metode med ernæring og krop.

Holistiske metoder: hypnoterapi, akupunktur og massage.
Undervisning, foredrag og supervision til professionelle
Læs mere om vores tilbud her [5]
[6]
Tweet [7]

Abegg & Bro | Center for spiseforstyrrelser og livskompetence
Abegg & Bro behandler på følgende adresser:
Karen Bro
Thorvaldsensvej 3B.2
1871 Frederiksberg

Theresa Abegg
Vesterbrogade 62.3
Kbh. V.

tlf.. 27119824

tlf.. 27119825

Se også: KarenBro.dk
PUC-kbh.dk

Skydebaneallé 8,
3000 Helsingør
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