
HGB

En Hypnotisk Fedmeoperation

Hypnotic Gastric Banding
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HGB - Hypnotisk Fedmeoperation

Hypnotic Gastric Banding

Mit navn er Bent Thorning 
jeg er uddannet  

Hypnotisør og hypnoterapeut

Jeg er 57 år gammel 
og har haft interessen for  

hypnosens  
virke i mere end 40 år

2



HGB - Hypnotic Gastric Banding

HGB, er en relativ ny måde 
at tabe sig på, uden store 
økonomiske og personlige 

omkostninger
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HGB - Hypnotic Gastric Banding

HGB - består af  5 behandlinger ialt... 

HGB - 1, derefter 1 - 5 dage 

HGB - 2, derefter 1 - 5 dage 

HGB - 3, derefter 1 - 5 dage 

HGB - 4, derefter 8 - 10 uger (selve operationen) 

HGB - 5



HGB - er en hypnotisk 
fedmeoperation, hvor 

underbevidstheden bliver 
tricket til at tro at kroppen har 

gennemgået en virkelig 
kirugisk operation.

Hvor der bliver sat et bånd 
omkring maven, således bliver 

maven opdelt i to.
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Den ene del af  
maven er ikke større 
end en golfbold…

den anden del er ca 90 % større 
og er herefter inaktiv.
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Hjernen vil få signaler fra den lille del af  maven, at 
når den er fyldt…

så er sulten væk, man vil kun indtage den føde 
 der kan ligge i den lille mave.
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HGB - Hypnotic Gastric Banding.

HGB - kræver ikke special kost… 

Du må spise hvad du vil, men båndet 
begrænser indtaget, således mangler man 
ikke noget, da det er tilladt at spise alt.
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HGB - Hypnotic Gastric Banding.

Når man er på pille kur, ønsker man at kunne 
bruge sine tænder. 

Når man er på pulver, ligeledes… 

Når man er på grøntsager, ønsker man kød 
(proteiner). 

Når man er på kød evt. Dr. Atkins, ønsker 
man brød, pasta eller ris, dvs. kulhydrater 
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HGB - Hypnotic Gastric Banding.

Med andre ord,                                      
forbuden frugt smager bedst. 

Man ønsker altid det man ikke må få…. 

Hvis du nu må få det hele (spise alt), hvad 
vil du så hige  efter ?
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HGB - Hypnotic Gastric Banding.

HGB - er fuldstændigt smertefrit… 

HGB - er en livsstilsændring… 

HGB - giver ikke noger form for bi-
virkninger… 

HGB - maven kan stadig optage mineraler, 
vitaminer og næringsstoffer…
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HGB - Hypnotic Gastric Banding.

HGB - er en kombination af  reduceret 
fødeindtag, sund kost og motion.
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Ved en kirugisk Gastric 
Banding er der en 

virkningsgrad på 70%

Ved en hypnotisk Gastric Banding, i 
USA er der en virkningsgrad på 80 % og,  

ved BT-Hypnose har 
vi har pt. sat mere end 70 personer 

igang med HGB, disse er der lige nu en 
virkningsgrad på 100 %
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Alle kan få glæde af  HGB…
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Om du skal du tabe 8 - 10 kilo,  
eller 50 kg eller mere, er HGB for dig…



HGB - Hypnotic Gastric Banding

HGB - efterjusteres ikke, det er 
fuldautomatisk, styret af  underbevidstheden 
og ens ideal vægt. 

Således løsner det når man rammer sin ideal 
vægt. 

Tager man så 1 - 3 kilo på igen, strammer 
båndet, til således kan man holde klienten 
nede på sin ideal vægt. 
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Ved stort vægttab, har man relativt meget 
hud der hænger, som under normale 

omstændigheder skal opereres væk, ved 
kosmetisk operation…
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Ved HGB har jeg igennem to år testet, altså 
lavet forsøg med at påvirke og stimulere 
undervidstheden. 

Underbevidstheden påvirker og aktiverer 
samtlige muskelgrupper i kroppen… 

Med henblik på at skulle trække huden med 
ind, stramme huden op, og derved undgå 
kosmetisk operation der er meget 
omfattende og smerterige… 

OG DET VIRKER…
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BT-Hypnose 
v/Bent Thorning 

60 12 99 13

Stationsvej 7, Boulstrup 
8300 Odder 

thorning@bt-hypnose.dk 
www.bt-hypnose.com

mailto:thorning@bt-hypnose.dk
http://www.bt-hypnose.com


God fornøjelse

Med venlig hilsen 
Bent Thorning
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