
Harmony Medicinsk Ansvarsfraskrivelse 
 

Olga Hentze og Helseklinikken Harmony /v Olga Hentze begge herefter benævnt Harmony giver 

ingen garantier om resultater. 

 

Resultaterne er ikke typiske og vil variere fra person til person og bør ikke forventes. 

Oplysningerne er kun til uddannelsesmæssige formål. Harmony giver ingen garantier eller løfter. 

 

Du bør ikke forvente de samme resultater som patientenudtalelser. Kontakt en læge, før du 

begynder enhver behandling program eller foretage nogen justering af din sundhedspleje, kost, 

og / eller livsstil. 

 

undlad at tage dig selv fra ordineret medicin eller behandlinger uden at konsultere din læge. 

Enhver og alle kosttilskud eller ernæringsprodukter og behandlinger drøftet med Harmony er 

ikke godkendt af myndighederne og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, forebygge 

eller helbrede nogen sygdom. 

 

De oplysninger, der indhentes fra Harmony, er kun til generel information og kun til 

uddannelsesmæssige formål. Mens Harmony bestræber sig på at holde oplysninger up-to-date 

og korrekt, kan Harmony ikke udstede nogen erklæringer eller garantier af nogen art, 

udtrykkeligt eller underforstået. Ingen af de kosttilskud eller ernæringsprodukter drøftet er 

godkendt af myndighederne, og de er ikke beregnet til at diagnosticere, forebygge, behandle, 

eller helbrede nogen sygdom eller sygdom. 

 

Ikke alle behandlinger, som Harmony tilbyder er godkendt af myndighederne til diagnosticering 

og behandling af eventuelle sygdomme. Harmony’s hjemmeside og tjenester er kun til brug for 

uddannelse. Intet indeholdt på Harmony’s hjemmeside, og ingen rådgivning eller ingen 
behandling fra Harmony er eller skal overvejes eller betragtes, eller anvendes som en erstatning 

for, lægelig rådgivning, diagnose eller behandling. 

 

Harmony’s hjemmeside og Harmony’s tjenester udgør ikke praksis for medicin. Brugere bør altid 
søge råd hos en læge med eventuelle spørgsmål vedrørende deres helbred eller helbredstilstand. 

 

Se aldrig bort fra, undgå eller forsinke lægelig rådgivning eller råd fra en læge på grund af noget, 

du har set eller læst på Harmony’s hjemmeside eller hørt eller er blevet fortalt eller er blevet 
undervist som en del af Harmony’s tjenester. 
 

Hvis du efter at have læst dette og Harmony’s websted ønsker at konsultere Harmony, bedes du 

ringe til kontoret for en aftale. Igen, Harmony hjemmeside og Harmony-tjenester er kun til 

uddannelsesmæssige formal 

 

Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og forstået og accepterer alt ovenfor 

 

 

Dato:       Underskrift: 

 


