
VINA - AKUPRESSUR 

Hej, er der nogle her i Hou og Omegn der ikke kender 

Thai og hans søde kone Phung, så er chancen her. 

Thai er uddannet elektronik tekniker, er uddannet i 

akupressur i Danmark og uddannet i Vina akupressur 

i Vietnam og lærer stadig af sin mester, som er vietna-

meser og bor i Vietnam. Phung er uddannet tandtekni-

ker og massør. De har 3 børn og bor i Odense. 

Thai har hjulpet så mange, måske er det din tur nu. 

Thai er den eneste i hele Europa der kan hjælpe med Vina akupressur. Han elsker at hjælpe folk der har 

ondt. En gang om året rejser han  til et land sammen med sin lærermester. Der behandler de gratis de 

mennesker, der kommer med deres skavanker. Store som små. I 2015 var de i Oslo, hvor de behandlede 

over 100 personer hver dag i 14 dage. Godt gået. Jeg kender ikke andre med sådan en indstilling til livet. 

Jeg kender mange, der har været hos Thai. Jeg skrev et julekort til dem med alle de navne på, jeg kunne 

huske, der har været der. 74 navne kom jeg frem til. Tror faktisk det vil være det dobbelte i dag. Jeg går 

også sjældent nogen steder, uden deres visitkort. Folk bliver lykkelige, når de hører om det. Mange har 

nemlig opgivet at få det bedre. Men HUSK. Har du dårlig knæ, nakke og skuldersmerter, tennisalbue, ned-

sunken forfod, ryg og iskiassmerter og endelig ikke at forglemme HOVEDPINE . Ja så er det bare med at 

komme afsted. Tænk at være så heldig at kende Thai.  

Jeg har fået grønt lys til behandling fra både læge, neurolog og rygkirurg.   Så ja, intet hokus pokus. 

 

Thai og hans familie er et rigtig godt eksempel på FAMILIESAMMENFØRING. Han kom til Danmark i 1986. 

Han mødte Phung, som er født i 1974 og giftede sig med hende i 2008. Klinikken startede de op i okt.2013. 

Vesterbro 65 

5000 Odense C 

Danmark  

Mobil:    5230 8468 

E-mail:  thai@vina-akupressur.dk  

www.vina-akupressur.dk 

http://www.vina-akupressur.dk/


Thai står og nyder synet af sin nypolstrede  

behandlingsbriks. En af hans kunder, en  

gammel Houborger, syntes han trængte til nyt 

betræk. 

Her prøver han den af for at se om Erik Becker 

har lavet et ordentligt stykke arbejde. 

Børn kan også få ondt. Her er Marius kommet  

med til Odense. En ny tid aftales med Phung. 
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