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Markedets bedste 
sundheds�ek 
Sundhedstjek af virksomhedens medarbejdere er vigtig i forhold til at forebygge 
livsstilssygdomme. og bruges som et redskab til at få et billede af virksomhedens 
samlede sundhedsprofil og sundhedskultur. Dette opnås bedst gennem individu
elle sundhedstjek og efterfølgende analyse af medarbejdergruppen som helhed. 

VI TILBYDER markedets bedste sundhedstjek 
med BodyAge. typisk som del af en bredere sund
hedsaftale. Vi har udvalgt de vigtigste parametre 
og anvender kun anerkendt måleudstyr, for at få 
et så nøjagtigt og fyldestgørende billede af den 
enkelte medarbejders sundhed som muligt. 

VORES SUNDHEDSTJEK VARER 60 minutter pr. 
medarbejder og foretages enten på virksom
hedens adresse eller hos Tarm Idrætscenter. 

INKLUDERET ER en personlig online sundheds
profil med en grundig vejledning og risikovurde
ring i forhold til livsstilssygdomme. Der afsættes 
desuden altid mindst 30 minutters individuel vej
ledning til hver enkelt medarbejder i et udvidet 
sundhedstjek med BodyAge. 

Følgende parametre måles: 
• Blodsukker
• Kolesteroltal (Total. HOL. LOU

• Triglycerider
• Blodtryk

• Vægt
• BMI
• Fedtprocent og fedtmasse 

• Muskelmasse
• TaUemål

• Hvilepuls
• Muskelstyrke
• Iltmætning
• Lungefunktion 

Der tages desuden højde for om du er ryger eller ikke ryger. 
På baggrund af alle resultaterne. udregnes BodyAge. 
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Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for jer.

Tarm Idrætscenter
Per Østergaard, Centerdirektør - 9737 1501 - it@icit.dk

Amel Gerzic, Fysioterapeut og Sundhedskonsulent - 9648 0000 

ROFI-Centret
Per Lange Andersen, Centerleder - 9732 2455 - pa@rofi.dk

Michael Rømer, Fysioterapeut og Sundhedskonsulent - 5125 4374

Heidi Kodbøl Jensen,  
Fysioterapeut og Sundhedskonsulent - 2818 8879
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